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I ,. Llegir, cte. � , compr-s n un aprenentatge i un h�bit. La
, ' ,

primera component �s mecanica,es tracta de la decodificaci6 pura.1 ,

i simple :
f
La segona component,r habit, permet la lubricaci6

espiritual i totes les aventures possibles del descobriment de

mons,esperits, aventures ,i el destravament de la imaginaci6.

t
'.

La nostra civilitzaci6 ha portat,modernament,d'una banda

a una superabundancia de llibres, peribdics, textos irnpresos,in

formes; i, de l'altra, signes i codis no-literals -en el sentit

tradicional del mot - que obliJuen a una decodificaci6 rapida,

conceptualment exacta,perb encotillada en una Wlica,relaci6

Significant-signifitat.Per aquest segon fenomen -signe i codi

mecana t.zat - le:3 Ld e e s "",.-,6_1'1_ GX-��l-"n'�"""'lrl,.,t ret"'ll"" 1 s
.

irn t t-4.< - ., u __ ""'- "'_ .. 'UQ.!' ._.:"� I ,;,_ <,,(, e ]_]_ ,pac an s,

no donen 110e a 1� f�ntasia,a 10. imprecisi6 po�tica, a la vaga-



ta
.

F�lf!;_t�l.ta
o el codi visual i tornem als llibres, als textos literaris 0

d'informaci6 lent6.,explicitada,de la tradicional Gal�xia Gutten

berg. I �s convenient, no direm pas ,que no, que l'home d'avui

posseeixi el maneig dels dos codis,el literal llarg ,i el no-lite
..

ral curt si vol �sser realment actual.

-

Potser per aixb h� sorgit arreu un moviment de re-educaci6

per a la lectura,que t� la seva manifestaci6 prlJ.ctica en les

sessions i en les estrat�gies de l'animaci6 a 1a lectura. Hem

arribat en un punt on, degut a causes molt complexes derivades

d'aspeetes ��ssificats de la nostra civilitzaci6, es dibuixava

aoc i.a'Lmerrt un desavesament de La lectura profi tosa, fins i tot

una minva d'interpretaci6 dels textos i, per tant, de comprensi6.

Una manca de desplegament mental del que hOrn havia llegit, una

debilitaci6 de l'atenci6 i de la concentraci6 1udica que 1a
v

lectura forneix.



Per aixb ,en el terreny de la joventut, estem ara insis

tiEt en Ia promoci6 de la Iectura. Jo he fet de professor

llargs anys,i recordo que feia llegir als meus alumnes, perc

no pas molts 11ibres, sin6 uns pocs i ben llegits, que els

c�prenguesstn be,i per aixb els coment�vem ,i feiem les an�-
.

lisis de llengua que _conv�a. , fins al punt que jo queda-

va cOhvengut,i tambe ells, que aquell llibre formaria per sem

pre mes part del seu record no d'alumne, sin6 de lector, de

lector-persona.

Som persones perq� tenim facultat de conviure de manera

mo It desenvolupada, i pode m estimar-nos 0 odiar-no�"',(to�s
sentiments, passats pel pensament; i en el m6n de la lect ura

ens podem ficar dins de 1 - rna�t i dels sentiments dels

personatges ,i a traves d'ells, de l'autor. Perqu� som tant

una mateixa·cosa "vivim" aquelles aventures . Llegir es com
,

una segona vida.



_ �Ui escriu sol ser tamb� lector,i el

record del que ha llegit i de 1a 11engua en qu� ho ha 11e

git es ref1ecteixen en allo que escriu. Aixb �s cert, perb

conv� _' afegi�� que tamb� escrivim segons par1em i segons

esco1tem Ia gent com parla. L'expressi6 viva dels qui ens en

volten,familia, veins, professors,gent gran i companys,anun

ciadors de La te1evisi6 i· cantants, ens d6na un tresor de

llengua que ,d'una banda, ens entra directament,i d'una altra,

ens fa pensar que la llengua parlada �s la mateixa llengua

dels llibres : aleshores entenem q� entre tot e1 que forma

la nostra vida de cada dia hi ba l'expressi6 parlada i es

crita,la primera tal com raja,la segona mes meditada,i aques

ta segoma admet formes vives del parlar :els autors que es

criuen teatre, com foren antigament Ang.el Gu i.me r-a , dDfep M ,-k�
S��::Q� ,0 ,avui F t<oJo_l� Sirera, no podrien fer-ho si no-



m�s fessin servir la 11engua dels llibres ,pergu� el teatre

vol idio IIB viu.

Idioma viu ens esforcem per utilitzar els autors que ens

hem epecialitzat per fer 11ibres a utilitat dels lectors jo

ves. Encara que ,confessem-ho, tiambe Lnt r-o du.im alguna paraula

que cal buscar al diccionari, no perqu� no pertanyi a la llen

gua,sin6 perqu� es d'un nivell literari 0 �s c�rrecta enfront
-)

de la que usem cada dia,que no ho es tant. 0 I es �� exacta.

Com sabeu, darrerament slba viscut un augment,un creixement

fort de ]a Le ctura ales escoles. Jo 1::0 se directament, per-
-

qu� s6c un autor amb mol�es edicions fetes a Barcelo_na i 11ei

da i Manresa,per exemple, una a
-

VaLbnc La, i tradu!t al ct.as

tell�,al franc�s a l'itali�, a l'euskera i al rUSe Els consu-

midors IDeS constants ·de.ls llibres d'autors de literatuca ju-



venil s6n els e sco'l.ar-a , Llegir ales escoles s'ha fet sem-

pre,pero hi ha dues importants difer�ncies amb els temps antics.

En temps a�tics, quan jo eraU�iquet, a la meua Lleida �al ,ens

feien llegir avorridament, sense comeritac res de la lectura,rm

mes com una manera de passar el temps,i el mestre feia de tant

en tant una correcci6 • Has-llegit "furibudo " i es "furibundo"

posem per cas. I prou • I la segona gran difer�ncia �s que mai

no ens feien 11egir res que per a la nostra edat tingues inte

res ,i ens feien 11egir nomes en castell�. A vuit anys haviem

de llegir DQn Quijo�e de la Mancha i Menosprecio de Corte y

A1abanza de Aldea. Ni ens interessave ni hD enteniem. Nosaltres

a casa,al carrer,parl�vem e1 nestre catal� corrent,no teniem ni

tan sols im migrants que vinguesstn de lluny. Perc tambe vam
""-.J



tenir la sort,un poc mes endavant, q mn f�iem ensenyament secu�

dari, a la mateixa Lleida, de tenir entre eLs professors,una bo

na va£ietat, uns que feien les classes en castell�,i d'altres q �

I f
-

t 1� E
.

tid d l·
puc

es eJen en ca a�. n va�g en r os e va enc�ans,-en recor-

dar e1 nom d'un, de dibuix, Almela- que mai no van dei�ar el

se u vaLencLa per parlar amb nosal tres� I �
-

no sa.L tres, els

estudiants,redact�vem igualment en catala 0 en castell1i,pero quan

haviem de fer-ho " per lliure" �s a dir, expressant els sentiments

o explicant una historia, no f�iem en catal�,ho f�iem en la 11en

gua pro pia. De la mateix8 manera que deman�vem el beren8r a la

padrina 0 cont�vem una historia als companys.



I,
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De llengua prbpia nom�s se'n t� una : una vegada ben entes

aixb,�s convenient dominar tantj altres idiomes com es pug

quan arribem a grans ens podem expressar en diverses llengUes
i aixQ �s bo.A l'hora de ser escriptors,perb,n' hem de triar una.

E'ls qui hem hanut : d' expressar-nos llef,int cornurricacions en

lleng&es altres que la nostra hem de confessar que per molt co-

r r-e c tame nt 0 ac a demi.came nt que c on s t r'ufm , el resul ta t es ,na tural

ment,urr:xic deficient. En vaig tenir la, d3.rrera experiemcia ara

fa justament urr any en ana corrt'er-enc i.a que vaiB escriu.re i lle9ir
en italia. No m'hi $entia,1'expressi6 era vehiculada dirrs una

cotilla.

I,

I,

II



Aixb �s importantissim , perque ,tot i que hi ha autors bi

lingUes, pensem que, en el fons ,per a l'express D m�s creati

va empren una sola 11engua. QU3.lsevol de nosaltres pot escriu

re un acceptable article, 0 re�ortatge,en llengua castellana,

perb a l'hora de la creativitat, r-ecor-r-er-em ala llengua me s

intima,aquella amb que,mudament, ens parlem a nosaltre.s-_matei

xos davant l'espill.

Ara es comenca a dir que el llibre deoau,que la civilitza

ci6 audiovisual est� substituint la lletra impresa. Al�uns his

toriadors mn definit tot el m6n de la llengua impresa, que va

iniciar-se amb Guttemberg i els eaz-aot er-s prepara ts i ",/0 escri ts

a m�,com la m:il�xia Guttemberg,i ara,diuen,estem entrant en la

Gal�xia e Lecbr-ondca de La pantalleta. A" mi em aemb Ien que ccm.vi

uen. Que no es fan nosa l'una a l'altra. Tots nosaltres mirem

11 :'191l';12 ;diit;ii;:;;ali,iliiitS!iiMiei 6 Ie&:SItTiJiPe....._--_ .. _-----_
.. �_...- .. -.



imatges i al DEteix temps llegim llibres. B3 m�s -: en el camp
,

del cinema , quan hem vist w\.1a pel :licu1t;t que ens ha u11pres,
!

si sabem que es treta d'una nove1.la ,sentim desigs de 11egir-la

i �s que, si hi pensem un poe,ens adonarem que a l'hora d.e la

lectura el goig i la identificaei6 �s m�s profunda que no pas amb

la velocitat de 1a imatge,per impacte que aquesta im�tge arrosse

gui. I en molts de easos ,1a fa rna d'una novel.la precedeix, va

abans que La pe1.licula ,com podr 13 ser el cas de l'Illa del

Tresor 0, en el camp de la gran nove Lla, Gu�"'f'� 'v ?au...,IifO.N ,riO £3,..

Res no pot comparar-se a 11 �1 ta dedicaci6 a La 1e ctur-a : 11egint

ens posem en cOh\unicaci6 no solament amb la descripci6 minucio

sa de tota la perip�cia de l'argument,i amb els replecs mes {n

ti IIB dels personatges, sin6 tiambe amb la bel1esa del 11enguatge,

amb La intensitat expressiva de l'autor,i per aixb ens CGll.1o

quem a1 seu costat, i escolitem e 1 seu cor •



,

cola, ·es freqUent que la xieal1a ens demani If Com es fa un
\

LI infant que j3. pot llegir sol, errt en facilment, sL ha apre s

a apreciar els textos, 11 expressivitat de la llengua, j3. si

gui en el caient dramatic,ja en e1 <aient de 11 ocurrencia co

mica; i per a ell, liegir esdeve una gesta, ,I' aventura de

les aventures. I tota aventura cO�e una pista, una ruta,

un camf , una corrt raaenya s. Quan els escriptors visitem una es-

llibre? " I'Jo solia comenqar parlant de l'im,pressor, i del

re lligador, i del distribu!dor i 11ibreter.·•• pero tots excla

maven ,rectificant :'\N'o, volem dir: �com fas tu un llibre ? II

I jo sabi� que estavem en el bo n camf , per-que el que ells

de�naven era com ·s'escrivia un llibre.

cisteller·
LLavors jo respnnia : dem8:.n�u a un . : com es fa un

cistell ? Us respondra que s'agafa el vimet 0 la canya,i es

t
. ,,'h •

t b�
. fer1 b

.

i' ."

org 1 se_s�Jec a � p�r a ase,es passa a1X 1 a1X� •••
;'1

!
.

'
.
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----
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el producte ..

I veiem com l' e s tia fent,� com pre� forl� L' exp'LLcac i.o ,

pero,no us permetr� pas d'entrar de pIe en el cam! de la can

feccio., per-qua no: esteu dins l' ar-t esaj no viviu e1 pr-o ce s pel
'.'.

qual les cel.lules del seu cap dominen les c�l.lules del vi-

metOel jonc • Amb l'escriptor passar� igual: veureu com om-

pIe el full- 0 la pantalleta de mots ••• sembla tot logic,orde

n�t,sequencial:6.f£ 8'rsteller no sabr� fer un llibre, l'e.!3crip-
\

tor no far� un cistell.
(/

Per tant, no demane� 6�js'escriu.
un llibre, �s un proc�s incomprensible, en que les paraules

prenen la iniciativa i s'emporten la sang de.l'escriptor.

Deia Azor!n, i ho repeteix Josep PJ.,a,que escriure �s posar
/ .

un
m mot darrera un altre. Es,iIIlalgrat que pareix� a'obvietat,
rna veri tat massissa. Quan un noiet 0 una xiqueta em �n��
desig de ser escriptor i em demana quina reconanaci6 Ii puc

.
-

fer,els dic que,per comengar han de tenir al cap un bon magat-

zem de para tiles, grasses i ben llustrades,a�b bona salut.Si
,

'



Fa anys vaig fer una conferencia a Madrid amb el

tol De.t:�t...<tn-�-.
..{--� '(; -

tenen aixb,tenen molt de guanyat. Escriure es saber redactar,

no tant imit8r la vida com fer ,talment fos una font,un�

vida especial.I aixb el lector atent ho percep,ho endevina.

L' escriptor es el mag que fa sortir del barret de 1a pag i.na
. / bruixot

e 1 coni11 merave116s. Es tID. de la para ula, un ma1abarista

de les para tiles. Per a i xo-, tota litera tura es una litera tura

d'una llengua, la que 1i serveix de vehicle.

Hi deia,i no va caure gaire be en se-

gons quins mitjans que ho digues, que par1em molt de 1lensenya-
ment dels autors de literatura,i pretenem de fer 11egir mun-

tanyes de llibres,perb no ensenyem be la mecanica de la 1ec

tura.La meva experiencia en el camp de l'ensenyament secunda

ri,em fa afirmar que eren molts els alumnes ,vinguts de 110cs
"

diferents,que no treien profit de les ]ectures perque �legien



ma�ment, no repetien dintre el seu magi les sil.l�bes que te

nien al davant; jo sempre he cregut que un lector correcte es

aquell qui �9t llegir tant silenci9sament com en veu alta • Si

quan llegeix en veu alta capgira s{l.labes, es deixa a mig

dir tina paraula,o deixa entreveure que ignora el significat
e1 substitueix Rerlt td'un mot perqu�

.

u a re mo semblant pero que no

es aquell que l'autor havia escrit, 6quin profit traur� de la

lectura solit�ria ? Per tant,primer punt,assegurem que el pe-

tit,�a petita alumna,diu be alIa que est� escrit segon, que

llegeixi tota la frase,amb cadencia ; tercer, que comprengui

allo que acaba de llegir. Estarem ,aleshores, en el cami

correcte per fer-ne una bona persona lectora.

Jo he estat molts anys traductor de l'angl�s. Em vaig acos

tumar a consul tar tot mot que,malgrat pensar-me que e1 coneixia,

em deixava algun dubte. Igual he fet sempre amb el catal� 0

el castella,o les altres llengUes que �a�r,. Ni que sigui en

I
-



plena nit, si em desperto amb un dub� sobre el matis de sig-

nificaci6 concreta en un context determinat d'una paraula 0

fr�se llegida, m'alQO del llit i la consulto urra vegada m�s.

r

Quan explicava a ls meus joves alumnes , als meus jOves am i.c s ,

aquesta circumst�ncia)els feia avinent que no cal que siguem

tan exagerats com s6c jo en aquest extrem, jo que arrossego des

de petit ]a deria dels mots i de la seva expressivitat; pero

que,fos com fos, una consciencia de lector,una "responsabili

tat'l de lector, c onv e tenir-la ,No es pot llegir de qualsevol ma

nera,sin6 afegint la intencid del lector a la de l'autoro

Per a i.xo �s tan sa tisfactori -gratifi carrt , diuen avui -tro

bar joves que no nome s llegeixen,
-

sin6 que escr"LLt.�1'\._ , que sos-

tenen les seves primeres batalles amb la Jlengua fora del marc

d'una assignatura de llengua propia 0 estatal, en la tasca de

lIeure, i �competeixen en concursos de signe literari. En

aquest camp ni cal dir que la tasca dels educadors �s primordial.



sencia de llibres en abundor i normalitat a totes les llars.

pr\,�
S6n ells que els ban de fer agafar!gust per la lectura, per

la lectura que surti de dins,per "les ganes". Ni cal dir que

un jamba errt familiar on el llibre si.gud, lID objecte usual, on el

llibre tingui presencia dia a dia, ajudar� molt a fer lectors

normals, per als quals acostar-se a una obra desconeguda de cap

manera sigui ni un sacrifici ni desvetlli temor m avorriment

,

anticipat. Perb no es exigible de manera generalitzada la pre-

N'hi ha moltes on el llibre es encara excepci6 ,luxe i foraste

rID. Pero com que ens convenen lectors ,i lectors atents i que

puguin treure el fruit de la lectura,i tenir aquell aptom de

l'esperit que la lectura atorga per ra6 de la sedimentaci6 re

flexiva que aporta, per aixo diem una vegada mes que formar lec

tors correctes, norm�ls, es bo per a l'individu i per a la

societat.



Algd pot trobar exagerada aquesta defensa de la lectura,i fte

la lectura diriem meticulosa. Res mes lluny de la correcci6. Lle

gir no fou solament una conquesta de I' home, sin6 ina garantia de

continuYtat de tradicions i de transmissi6 de cultura. Quan obrim

una obra dels autors antics, vull dir dels classics,ens trobem

amb uns models tant de llengaatge com d'idees,que traspassen els

segles i arriben fins als nostres dies ,i perduraran en els nos

tres descendents. La lectura es el miracle de passar d'una con

venci6,que s6n els signes, a una reflexi6 i una acumulaci6 d'ex

p'erHmcia h imana ,

I cal que els joves lectors,a banda de divertir-se amb el que

llegeixin en el seu oci, entengmn que tot plegat,llibres de 11eu

re i llibres de o i.enc La , obres divertides i poesies profundes,
assaigs i contes lleugers,tot forma part de la tradici6 cultu

ral humana. I tot aixb- es troba conduYt per la lletra impresa,



en definitiva en un text. I quan dic lletra impresa no em refe

reixo exclusivament al suport paper, car molta cosa es llegeix

avui_en microfilm 0 en.pantalla electronica,i molts textos estan

conservats en disquets d'ordinador i cintes de memoria. El que

importa, en aquest cas ,�s destacar la importancia del text que

faci identificar uns signes amb unes idees a trav'� de la lectu

ra, de la lectura premiosa, circQmstanciada, que posa en joc la

intel.lig�ncia i fa reflexionar sobre la forra i la bellesa de

la llengua.

S'ha dit ,i s'ha repetit frivbhament,que avui dia la joventut

prefereix la imatge al text. Eg una afirmaci6 temptadora,genera-

dora d' afiliaci6 f'ac i.L • La ima tge ens he enva'it eNl, 'atCJ.1l manera,

ens persegueix arreu de la nostra circumstancia ambient
�

,.t.. ens

podem arribar a creure que ella sola Lnf'o rmaz-a , emo o i ona ra , i·1\ s-

truira i delectara. Cal que analitzem aquests extrems.

0-eAAPllm,[



con els reflexos condicionats , posem per cas.Sigui com sigui,

estem envaits d'imatges,i els nostres infants nei�en i crelxen

enmig de les mes brillants il.lustracions sobre pa�er,les figu

res mo td Ls me s d i.nami.que s i suggestives damunt ce LIIDoide 0

pro jectade_s electrbnicament, des de la TV a La consola i el video[-H
Caldr�,doncs, tambe,una educaci6 per ensenyar a veure, a mes a

La'imatge ha acompanyat l'home en tota la seva evo1uci6.

Ha estat dins e1 segle XX que ha pres 1'escanda16s protagonis

me que exh.ibe Lx avui • Les causes no ban e s t a t a L tres que La

facili tat de reproducc 16 gr-af'Lca , que ha per-mas de traslladar

dins de casa,en imatges fiKes 0 mObils, e1 retrat del m6n i

amb intensa pugnacitat el fenomen
J

de la imatge per motivar, aprofitant elements tan

la fantasia comba.na t.o r-La de l' home • .A banda,:pero , hi ha hagut ,
,A

pub1icitari,1a uti1itzaciO

ben estuci'3.ts



tificador sense res per identificar de debb. Per aixb cal que

els jove� aprenguin a valorar e1 text,la profunditat del mot.

mes d'ensenyar a llegir. En medis rurals encara moltes realitats

envo L tants tenen enti tat prbpia, podem tocar una panotxa.) _ un,

c..,O'Y'l�LL 10 una pa rnpa de vinya. Ales gr-ans ciutats La imatge ha

(3'1"" rt.'Pa-t a..

sup�r mdtes realitats,i aleshores el perill tau no pas en el

fet que hi hagi moltes imatges, sin6 en la falta de referent

corporal, fisic, real, autentic ,de les imatges,en la falta de

110bjecte. La vida moderna ales Jrans ciutats produeix un re

duccionisme de la real:ttat de la biosfera,i se substitueix la

realitat per imatges. ilia mestra em de:ia que va acabar duent

els alumnes de la se�a, classe a una escma d'equitaci6 per

tal que veiessin caval1s de debb,i els poguessin tocar i olorar

perque no n'havien vist, mai de carn i ossos, nomes els de les

pel.l'icules. Aquest es el perill, que ho reduIm tot a imatge

a cosa dibuixada, esculpida,reprodu!da a distancia,signe iden-



Atesa La proliferaci6 de pub'l i.c Ltia't cLma t.g e , dibuixos animats,

cbmic, cartell ( per que se n'ha de dir poster ?)' cartells,

dnncs, t,�levisi6, i cinema, es comprensible que "mdrar-" per a

moJlts ,sigui ina manera d ' informar-se ,d' aprendre, de distreu-
av

re IS. Pot, fins i tot, _ rellegar-:::;se La lectura LHl segon

lloc. No ho neguem. Es �ssible la substituci6 de la lectura

per ]]a contemplaci6 ? p, iXQ es el que t.el!' un secdlor de pa-

res i marts, ex�icant que fa el seu fill 0; f fl.La . Es passen

el dia mirant La P�rtt�U� . Es passen llargues e s t o re s <ia'lfanr-

la televisi6,coID es passen llargues estones callats,asseguts

en un gram d I
e sca l.a G1" sense dir res, b;,.at7th_�l1t-e 1 cos en una dis

coteca. Ben poques estones llegeixen : us dire mes ; alguns;

no poes d�ls nostres infants i pre-adolescents troben espessa

la lectura, requereix massa atenci6� ,massa concentraci6, i el



mostre �s el m6n de la dispersi6, de l'instant que passa i

del mamerrt cremate Contra aixo hem de lluitar,contra la falta

d' atenci6, de refle_xi6 , co ntra La fac iIi tat que les grans for

ces comercials volen imposar-nos com a meta. De les quatre pa

sses que ca l.La fer per canviar e 1 caria I' de 1Ja televisi6 hem pa-

ssat al comanament a distancia; apugem les portes del garat-

ge amb un comanament,i escOltem els titulars en oomptes de lle

gir-los. Per aquesta facili tat, que mena aI' emmandriment, 1,' elec-

tronica
.

s' ha Lmpo sa t. I a i.xo si que

pot ser un factor de regressi6 �tica.

si es fa maS8a exclusiu,
t

Hem de reprendre 1 es-

for9,i no nom�s l'esforq esportiu que els joves sempre estan

disposat a practicar,sin6 l'esforq intel.lectual,d'assimilaci6

despris de l'estudi i de l'estudi per la lectura. Perc tamb�

de la lectura com goig d'imaginar,recrear, obrir-se horitzons.

Un cop encetat aquest cami, es genera la vocaci6 ferma de lec

tor,hom voll viure tota Ila per-Lpe o La de la creaci6 del Illibre.
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I infants 0 adolescents, busquem mes : busquem la veu real de l'autor,1
,

de1 re sponsable de1 codi , del mag 0 geni ,de 1 "ampo lla 'que. ens ha . po Ssibi- I
Iitat aqueLl, gaudd , pe rqus ens' :fa I' efecte 'que La compLfc atat ncrnde pot L

.1

cristal\litzar ,� a travis d'aquella amistat. Si eris pre serrtaven l'autor

podria mo It ben ser que n()'\sabessim que -' dir 0 que ens pro duf s una impre-' 1
"I

ssio .mes mi!l:����_ 'qU�!2-2_��e:dl.vem; ,
ta:hmat"eix , cont;Lnue�_pe_ns��_��-.:.:I���or't
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El lector entusiasta forma una pinya amb el llibre i l'autor.
;'S

. ,,,'" .";-��:ltP"f'·T·�V<' f:.L-:l}"(�.fbCf �:;',t !� t'�L(�Gbc:r\,j crt.' ;"'T':T.�;. .

NeD pot prescindir ,en pensar en l'un, de llaltre; Es-gaireb�

�a' �e�cciQ_'f ��� 8�P.�f�,!",�e,,,�£�'d��'f�ixa mane ra que desi tgem em

exclusiva usar tal m tal altre producte amb menysteniment dels

-j,a],.'t'T'es,'tf"r±:em' aquell autor-perque' els seus llibres ens agraden,

, ,entenen� 9--��' pr:i,mo.rydia,_lJ��n,t J�,s;.e� ,�J.,;L.:i:�b��1,51U? jfJ@:f!3:, �Jief�ss�, per

I' .€Lllb. que �
he ,q.it ,a.baJ:?s,�qu� l�aut().r,_ com a, p�rsona� pot,ser no tin-

.
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dria per 'a nosaltres ei·:.vo(tA.�� social que caldria esperar"'o'
. ;·_:.�pt;(-:.r\1 ,".[[9.' " 1
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que la nostra il.lusi6 dibuixaria. Es pe�altxo que els autors,
�·;.)L; Ga€Tn�T�.i �_ "�(JLrc""'.,� t «:-: ..),2'J.'r"' �rr�'f "';'t r.r,:·l�"t& ��- t� (...
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• parer meuj hauz-Len' de queda'r' coin a, Jpersones- en' p'enombra',c 'com
c. 's;_diili� pa.:s�ar ai/>sggfe i!pa:�S,'s�t� en

' qu�:rI'amB'so-�flJt5omofDickens, 0 'Dos

lY;"to'l:evski ::., .. : ben pocs ;sa'bien� .quin,,'ro.#tr.ei;:7.t<eni�n:.,I.,":,s-.A:,v�i e�s
mit,jatls� d� COI,Q.��q�ci�Jlq\&a�� ,_�njf!r.��S_VlY�.t:,:�����1 aJlf.:9�t Jl,�uel no
1 '. �br.�" L. enIClql,l��;ta. mostr,�c.i6,,i ?:PSlrador. ba aen �6 ',bocs escrip-
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tors el aeu �xit momenta�i.
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Es m�s : m' arri5 co a supe aar' que, sill escrrpto'r, -0 alguns
.J� ·�'�lf':.� �,�f;'
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c
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-';'j1 .-. ''- '".1.' ... ··,.· IfriC ue .-.;(�I_rl·.: .... "l���l. ';0 .:",:
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escriptors =no estl.gues tan abocat a actes,. °nl. 'a 'fl.g'uracl.ons

tanLab�grb�rits�i'il�X In�gH3, dell:;'text '. se;rl:a0"me'>s; gran. Saber que

allb' to ha escrit el Tal 0 La Tal i no saber absolutament res
"i � �

de l..;....a seva;;figura.,_,:t1IJi':" ,d,er.,la -aeva ti.iv;;jd�.:A:Ii�gir�aTllIl:, �l:�i�:ient
.

1.1.!- .. )..:>;. ..ANL"��f' ·V:i i:' . 5."'--.,1:' . {_Cl.r�"-"I;"'··' 'rt.-t.� '-. l't"fj"'::t )

m�s" al t\e'�t,:,�_fari�,;J�.�J ��ib,ry,: �9.�� p..",mo�j.uIg'er;..rp.t��������.�.-:)-nos
per ell s�i" f.'pE;t: ':;i:�" v�lik "d:e"'le's"'; seve�·�lanes(.r ('i .::res�[lleg'iriem
"'-tikW(-ni'i�" '9.t"EHiHi6 i pro fumiitat.

,
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L'escriptor que no comunica al lector,a mes a mes de les·

incid�ncie's de la peri�cia,o una e'motl.vitatde'isuperficie,
Ba profunditat de la. ba ta l.L'a que amb si -ma t eLx lliurava

mentre' e scr-fvaa 1 "obra,no arriba del tot al lector. Escriu

re, com pintar, 0 fer ar-t e sami.m delicada, cansti tueix una expe

ri�ncia ultrancera,que depassa els, limits de la propia per-
�

•

•

'" •

/'

I
• "'. � •

sana i,�l propi �mQ�t i�edia� i la trasllada'a viure altres
,

\ .

, ,

vd de s i mbitar aLt r-e s mares. I que al mateix temps proposa
,

,

• .J I ... 1'to

la mateixa exper-LeneLa al lector, er" i procJes intim pel qual
: l'a�tor ha arribat

,.' .

a aquell punt. Es �en definitiva una cre-

{

aCi6, un. i�fantament. I,com l'infantament, .no es f�cil,con-
.

. � �.
.

;/te Una componerrt de dolor i, tdfube';'CaIn'T:' i�fa.ntarrlent; de so-

ledat. La sdlledat, de, I,' autor as total,ning6.C, 1;10 pot donar-li
..

,

si:no':ajuts l'lunyans,ajut13'-d' aquest m6n c:ompartj:t,:Ijero quan

ell est� creant,est� 'creant sol,c,om qui par�ix,cO;m qui neix," ..

.,
,

" ,<". .

'

,

.

'

endevinant , acom qui mo r-, I aixi es troba tamba el lector,�s<!l;" ._;, com-
. 1 "

-'



panyia de l'autor,aquell ami,c ignot i llunya.S6n dos solita-
" I

.r-Ls que fan
-

e1 mijI'!ae1e esplendid de e��i�e en- $ilenei.Pen-

sem q,� en ell proees eseOllar, hi ha una fase,importantissima,
.

,rt, � .
.1 '.', •

I

en-que ,el xiquet, la xiqueta, comenca de 11egir s�l, 'sense I'

ajut delL mestre. D'a��o se' n diu ,ttpr�m.er,a ):eet.ura ,s,i:pe,neio�a,",
'. ,I

•

"

"�",

es a dir,no' en veu al tSf,no per poder eomprovar 5i .eap,gira

i '

. '. I"

les sil.labes 0 eonfegeix eorreetament i entona (be la frase,.

•
i'

,
• ; '. .', �.

sin�) ell totb so] , en sf.LencL, El silenei .er,eadJ'r, de,la leetu-
.

- D,.

ra.� identic al silenei ereador de 1 "'eseript��·:·.. ,
.

.

'_',

_i��,nt�7i�a,?�i-i � �ut:�'-�-':';'l����;'��'�"�� -;:���Ci� .

ba��-�e�-'per�-: laI'
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la corndas Ld d 'un f'e t, perc t:�be es el que fomia part del ma+e ax joc, de-·--·

. fet del mateix plec. C�mplice val tant com par-tfce p del pla secret, cone i_:"

.xedor del codi privat esp�c{fie que un altre ha muntat a bene:rici d'ells

dos U:hicament i en exclusiva. Sense aque s ta entesa secreta no hi ha ver-i.r

table complicitat,ni pot derivar-se, de la col.laboracio, el plaer secret
.

que li .dona d imena Ld autentica.
,_

I

Cal,!d�) que a mes d' ensenyar a llegi:r-,. ene en �m a apreciar
, I •

.

' � o. s ..
·· , 1. , :

1'a lectura com quelcom important, una cosa que �s rica en ella

mateixa, atre�or�ora, comunicativa,q�e estira cap amunt. Fent

adxo , el fet de. llegir co n1uir� a'L 'fet d
I

estimar e1 IIibre, el
,I

:.�.:'. ,.
I
V __ ;.

m6n dels llibres, i a �entir curiositat pe� les persones que
,

els fan.
.

I.�: ."

I�

Url: text _no".����_a_ a�?__ el mateix _����:� _sineS que, es pr0_j_���a_ da��t el
_-_ -...,.. _ �T'" r

�-

, I,' l� .\ • •
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'pyblic lector, coL, Le ctn.vament i individualment pres. 'Cadascun de Ls lectors I

d'un text ,entusiaste.s ,-cal que ho siguin - estableix un grau d'entesa

. ,
dins.. e L co d.i, secret amb l' autor. Tot lector que no arribi a f)enetrar el

,

,
.. jardi :Ln�isible no _E�s.un: lector. entusiasta•. El 'jardi �invis.ible ens forneix

�
"

,
. \

una exaltaci6 producte de l'embolcall ambiental,de la impressi6 d'estar

" immergits dins que Lcom fora de tota coo'r-deriada , un ambit que ens pertany
,

i del qual som gelosos •. Nomeif e L compartim amb l'autor/i amb aque Ll.a al-
I

tres lectors que tambe han traspassat el barri m8.gic�la�1i��
�

.. '

vellosa�que franqueja l' acces�a l'ambit esmentat.

Aquesta sensaci6 se sol experimentar ja en la infante.sa: en l'etapa

mera-

de lectura solitaria,fora del marc escolar 0 familiar, aquest experiment

de la lectura te quelcom �e magic i ritualistic -el llibre sota els. llen�

co Laj Le s golfes o.� .recambr6 amagat, La deshora - correspon al descobri-
,
-'

.

.
ment de la vida· enUJil..a·· f:r@.�Wl-t,a�Hhensitat activa. Tot alla que en. la

conviv�ncia real no ens es explicat ens ho explica el llibre,o ens ho

insinua 0 ens permet.de fantaseja-r-hi entorn.·
_________--'-__;:_--'-� ==�"""-:T-__:_�_== .-=-�



Si no cregu�ssim que la TIectura �s una font de diversi6

alhora que de maduraci6, no en fariem tant d'elogi. La lectu

ra, c Ile s menta]itats j'oves, les fa viat jar,els obre finestres,
/

els fa viure al tres vides i al m ateix temps -Le s po sa en contac

te amb el proc�s de creaci6 del 11ibre,i amb la tria del

lIenguatge i de I' estill. Perc tot a ixo cal ensenyar-I1os-ho;
cal fer petits concnrsos d'atenct6,d'iniciaci6 a identifica-

. 1').1" b d
.

�.c1ons,a ana 1S1 reu e personatgesJal joc de canviarrescenes
per unes al tres. D' aLxo se 'n. diu

< �ru:m-aoU{c9.ja Lectura, i
forma part d'un sistema d'engrescament del lector,de fet in

iciaci6 a TIa lectura projectat i experimentat amb gran exit

a Espanya i a l'estranger per una critica de llibres infantils

resident a Madrid , Maria Montserrat Sarto', _ �u-a_n::t"_Y'\aJa.. -. -,_,'

amb 'I premi,) internacionalS • Aque s t tipus de tecniques 0' simi-

14'.rs poden executar-se a la cLa.s s e , i I' aLumn e entra me s en eL



,

teca, adhuc materialment, s6n

di i} en La mesura que hi tenen

Acabare' dient que sem

�e""" oUr-.
tint de llegir, que

mes integrats al m6n de llestu

quelcom a dir, en la societat •

.-;j<:rr�$O.5
haur� jovesrque tindran 11 ins-

de dins. Als al tres, hem de pro-

.text, i acaba estimant els llibres. El jove lector ha dlestar

mot_2:.vat, el ;fave ha dlestar sempre'motivat,altrament el moms e

Ii ofereix sense sentit. D'aqui en perve la import�ncia dlun

ban ensinistrament a la lectura. S'ha comprovat : els xiquets

i xiquetes qm llegeixen ,que es fan la prbpia modesta biblio-

var,en molta 0 poca mesura, dep�n de la seva resposta, fer-los

tambe participar dlaquella riquesa.


