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Per aixb ,en el terreny de 18. joventut, estern ara insis

tint en la promocio de la lectura. Jo he fet de professor

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

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

c�prenguessen be,i per aixb els coment�vem ,i feiem les an�

lisis de llengua que convingueren, fins al punt que jo queda

va cohvnegut,i tambe ells, que aquell llibre for�aria 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

moot desenvolupada, i podem estimar-nos 0 odiar-nos,tots els

sentiments passats pel pensament, i en el m6n de la lect ura

ens podem ficar dins del pensament i dels sentimen� s dels

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

una maueaxe cosa "vivim" aquelles aventures . Llegir es com

una segona vida.

de comenca r- e��' r

Tot.a persona jove que escriu,que te l'impuls,encara que

sigui de tant en tant, de fer un text, de crnmpondre un poe

rna 0 una histbria, sol ser tambe un lector ,i tot l'instru

ment que fa servir per expressar-se est� formaten gran part

pel record de les lectures fetes. Fins els escriptors que

fa lID 1 ts anys que fern i publiquem llibres devem bona part

de la llengua que fern servir a� models, uns models que no

cal que siguin sempre els grans cl�ssics,sin6 qm poden ser

els articulistes dels diaris.

�-----------------------------------------------------=�----------�------------�----��
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Llegir, � Fe ,compr�n un aprenentatge i un h�bit. La.

prfmera component �s mec�nica,es tracta de la decodificaci6 pura

i simple :rt la segona component,l''''.bit, permet La lubricaci6

espiritual i totes 1es aventures possibles del descobriment de

. mons,esperits, aventures ,i e1 destravament de 1a imaginaci6.

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

a una superabund�ncia de llibres, periodics, textos impresos,in

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

�
tradicional del mot - que ob1iJuen a una decodificaci6 r�pida,

conceptua1ment exacta,pero encoti11ada en una dnica.re1aci6

dignificant-signifiiat.Per aquest segon fenomen -signe i codi

mecana t:z..at - Lcs idees s6n extremad4mont ret8,11ac1es i impactants,
no donen 110e a l� 1':1,n/:asia,a La imprecisi6 po e t Lca , a la vaga-
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rosa viv�ncia. ldxb darTer he recuperem quari abandonem eI teclat.-----........-.-=-"""'--"·

o e1 codi visual i tornem als llibres, als textos 1iteraris 0

d'informaci6 lentn., explici tada, de La tradicional Gal :to�.xia G�tten-

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

posseeixi el maneig dels dos codis,el literal 11arg ,i el no-1ite_
...

ral curt si vol �sser realment actual.

-

Potser per aLxb ha sorgit arreu un moviment de re-educaci6

per a La Lec tur-a que te La seva manifestaci6 prnctica en les

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

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

d'aspectes massificats de la nostra civilitzaci6, es dibuixava

soc La'Lmerrt uri desavesament de La 1ectura profi tosa, fins i tot

.Jt:_una minva d'interpretaci6 dels textos i, per tant, �e comprensi6.

Una manca de desplegament mental del que hom havia 11egit, una

debili taci6 de l' a tenci6 i de 18, concentraci6 ludica que La

v

lectura forneix.
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Alga pot trobar exagerada aquesta defensa de la lectura,i de

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

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

continuitat de tradicians i de transmissi6 de cultura. Quan obrim

una oara dels autors antics, vull dir dels cl�ssics,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 e1 miracle de passar d'una con

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

periencia humana.

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 lleu

re i llibres de ciencia, obres divert ides i poesies profundes,

assaigs i contes lleugers,tot forma part de la tradici6 cultu

ral humana. I tot aixo es troba conduit per la lletra impresa,

I

I

I

I

I

I

I
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I
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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 ,es destacar la importancia del text que

faci identificar ins signes amb unes idees a traves de La lectu

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

intel.ligencia i fa reflexionar sobre la for?a i la bellesa de

la llengua.

S'ha dit ,i s'ha repetit friv8llament,que avui dia la joventut

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

dora d ' afiliaci6 facil • La ima tge ens ha enva't.t eN\._, 'atC.'J-ft. manera,
ens persegueix arreu de la nostra circumst�ncia ambient· l· ens

podem arribar a creure que ella sola informar�, emocionarl:l,i s-

truira i delectar�. Cal que analitzem aquests extrems.

t'eAraPlw,C
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He dit abans que qui escriu sol ser tamb� lector,i que el

record del que ha llegit i de la llengua en qu� he ha lle

git es reflecteixen en alla que escriu. Aixb �s cert, perc

conv� qje afegixca que tamb� escrivim segons parlem i segons

escoltem la gent com parla. L'expressi6 viva dels qui ens en

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

ciadors de la televisi6 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 el que forma

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

crita,la primera tal com reja,la segona m�s meditada,i aques

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

cr ruen teatre,com fDren antigament Ang,el Gui.me r-a , Eduard Es

calante,o avui els germans Sirera , no podrien fer-ho si no-

m�s fessin servir la llengua dels llibres ,pergue el teatre

vol Ldd,o Ira vau,

Idioma viu ens esforcem per utilitzar els autors que ens

hem epecialitzat per fer llibres a utilitat dels lectors jo

ves. Eneara que confessem-ho, tambe introduim alguna paraula

que cal buscar al diccionari, no perque no pertanyi a la llen

gaa,sin6 perque �s d'un nivell literari 0 �s cirrecta enfront

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

Com sabeu, darrerament s'ha viscut un augment,un creixement

fort de Ia le ctura ales escoles. Jo bo se directament, per

que s6c un autor amb mo�es edicions fetes a Barcelo na i Llei

da i lVlanresa,per exemple, una al a Valencia i tradu!t al eas

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

midors mes constants dels llibres d'autors de literatuta ju-

.
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veni1 s6n e1s esc�ars. Fer 11egir ales esco1es s'ha fet sem

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

En temps an iCs, quan jo erau51iquet, a la meua Lleida .ratal ,ens

feien llegir avorridament, sense comeriar res de 1a 1ectura,nD

mes com una manera de passar e1 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 es que mai

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

r�s ,i ens feien llegir nomes en castell�. A vuit anys haviem

de llegir Dan Quijote de la Mancha i Menosprecio de Corte y

Alabanza de Aldea. Ni ens interessaveb ni hi enteniem. Nosaltres

a casa,a1 carrer,par1�vem e1 nestre catal� corrent,no teniem ni

tan sols im migrants que vinguessen de lluny. Pero tambe yam

tenir la sort,un poc mes endavant, qmn f�iem ensenyament sec' n

dari, a 1a mateixa IJ.eida, de tenir entre eLs professors,una bo

na varietat, uns que feien les classes en castel1�,i d'a1tres q�

les fejen en catala. En vaig tenir dos de valencians,-eRufecor
dar el nom d'un, de dibuix, A1eela- que mai no yan dei�ar el

se u va'LeneLa per parlar amb nosal tres� -y.. "·-rio�a-ltfe'i3�;e1s ..

- e-a-. ..... -

:Jts}-�eg..acc���Jrgualment en catala '0 en castelllA,pero quan

de fer-ho " per 11iure" es a dir, expressant els sentiments

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

gua pro pia. De la mateixa manera que deman�vem el berenar a la

padrina 0
. cont�vem una historia als companys.

De llengua propia nomes se'n te una : una vegada ben ent�s

aixo,es convenient dominar tantes altres idiomes com es puga ;

quan arribem a grans ens podem expressar en diverses llengUes

i aixQ es bo.A l'hora de ser escriptors,pero,n' hem de triar una.
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.A Lxo �s importantissim , pe rque , tot i que hi ha autors bi

lingUes, pensem que, en el fons ,per a l'expressD mes creati

va empren una sola l.lengua. Qt:a.lsevol de nosaltres pot escriu

re un accepta ble article, 0 reportatge, en L'l.engua castellana,

perb a l'hora de la creativitat, recorrerem a la llengua mes

intima,aquella amb qu�,mudament, ens parlem a nosaltrres matei

xos davant l'espill.

Ara es comenca a dir que el 11ibre decau, que la civiIi tza

ci6 audiovisual est� substituint la lletra impresa. Alguns his

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

iniciar-se amb Guttemberg i els car�cters preparats i bo escrits

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

Galaxia electrbnica de la pantqlleta. a mi em semb2n que canvi

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

ima tges i al meix temps 11 egim llibres. B! mes -: en el camp

del cinema, quan hem vist uba pel:1icula que ens ha ullpres,

si sabem que es treta d'una nove1.1a ,sentim desigs de llegir-1a

i �s que,si hi pens em un xic poc,ens adonarem que a l'hora de la

lectura el goig i la identificaci6 �s mes profunda que no pas amb

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

gui. 1 en molts de casos ,1a fama d'una novel.la pr2cedeix, va

abans que la pel.licula ,com podria ser e1 cas de l'111a del

Tresor 0, en el camp de la gran nove lola, el Tirant 10 Blanc.

Res no pot comparar-se a I' lal ta dedicaci6 a la Le ctura : llegint

ens posem en coumnicaci6 no solament amb la descripci6 minucio

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

tins de1s personatges, sin6 tamb� amb la bellesa del ller€uatge,

amb 1a intensitat expressiva de l'autor,i per aixb ens c�l.lo

quem a1 seu costa t, i esco Irt em e 1 seu cor •
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1'infant que j1 pot 11egir sol errt en f'ac Ll.rnerrt , si ha apr e s

a apreciar e1s textos, 11 expressivitat de 1a llengua, j3. si

gui en el caient dram�tic ja en el <aient de 11 ocurr�ncia co

mica; i per a ell, liegir esdeve una gesta t ,11 aventura de

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

I

I un cami,una contrasenya. Quan els escriptors visitem una es

cola, es freqUent que la xicalla ens demani " Com 9S fa un

11ibre? " I jo solia comenGar parlant de llimpressor, i del

relligador,i del distribu!dor i llibreter ••• per� tots exc1a

:qtaven ,rectificant : No, volem dir n com fas tu un llibre ?

I jo sabi� que e s t avem en el bo n cami, per-que el que ells

demanaven era com slescrivia un llibre.

I

I

I

I
cisteller11avors jo respnnia : demaneu a un : com es fa un

ciste11 ? Us respondr� que s'agafa el vimet 0 la canya,i es

fer
torg i se subjecta be per 1a base,es passa aixi i aixa •••I

I
I

I

. e1 producteI veiem com I' esta fent, J. com. pren forma. l' explicaci6,

perb,no us permetra pas d'entrar de pIe en el cami de 1a can

fecci6,perque na esteu dins l'artesa,no viviu el proces pel

qual 1es cel.1u1es del seu cap dominen les c�l.lules del vi-
o

met e1 jonc • Amb l'escriptor passara igual: veureu com om-

pIe el full 0 la pantalleta de mots ••• sembla tot Ibgic,orde-
. Pe.r� no. � ,ntt,seqUencJ.al. �I cJ.steller no sabr� fer un llibre, 1 escrip-

tor no fara un cistell. Per tant, no demanem com slescriu

un 11ibre, es un proces incomprensible, en qu� 1es paraules

prenen la iniciativa i s'emporten 1a sang de l'escriptor.
Deia Azorin, i ho repeteix Josep PLa,que escriure es posar

. una bvf.esatun mot darrera un altre. Es malgrat que pareixJ. '0 vJ.e a ,

I

I
I

I
I una veri tat massissa. Quan un noiet o una xiqueta em demana

desig de ser escriptor i em demana quina recornanaci6 Ii puc

fer,e1s dic que,per comengar han de tenir al cap un bon magat
zem de paraUIes, grasses i ben 11ustrades,a�b bona salut.Si

I

I

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

\,_

I

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

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

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

L' escriptor e s el mag que fa sortir del barret de la pag Lna
bruixot

e 1 conill meravel16s.Es un de La para ul.a , un malabarista

de les parailles. Per aixb,tota literatura es una literatura

d'una llengua, la que Ii serveix de vehicle.

I

I

I

I

I
Fa anys vaig fer un8 confer�ncia a Madrid amb el mateix ti-

tal que la d'avui aci. Hi deia,i no va caure gaire be en se

gops quins mitjans que ho digues, que parlem molt de l'ensenya
ment dels autors de liliteratura,i pretenem de fer llegir mun

tanyes de llibres,perb no ensenyem be la mec�nica de la lec

tura,La meva experi�ncia en el camp de l'ensenyament secunda-

riJem fa afirmar que eren molts els alumnes ,vinguts de llocs

diferents,que no treien profit de les ]ectures perqupe 11egien

I

I

I

I'

I

mamment, no repetien dintre el seu magi les si1.1abes que te

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

aquell qui �Pt llegir tant silenciosament com en veu altra. Si

quan llegeix en veu alta capgira sil.labes, es deixa a mig

dir gna paraula,o deixa entreveure que ignora el significat
eJ substitueix oerlt td'un mot perqu�

.

un a re mo semblant perb que no

es aquell que�1'aut6r havia escrit, �quin profit traur� de la

I

I

I lectura soli t�ria ? Per tant ,·primer punt ,assegurem que el pe-

llegeixi tota La frase,amb cadenc i.a ; tercer,que comprengui

I

I

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

I

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 el coneixia,

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

el castell�,o les altres llengUes que domino. Ni que sigui en

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

nificaci6 concreta en un conte t determinat d1una paraula 0

frase 11egida, m'alg del llit i la consu1to urra vegada m�s.

QQan explicava als meus joves alumnes ,als meus JOves amics,

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

tan exagerats c -m s6c jo en aquest extrem, jo que arrossego des

de petit ]a d�ria dels mots i de la seva expressivitat; pero

que,fos com fos, una consci�ncia de lector,una tfresporrsabili

tat" de lector, conv e tenir-la ,No e s pot llegir de qualsevol ma

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

Per aixo �s tan satisfactori -gratificant ,diuen avui -tro_
bar joves que no nom�s llegeixen, sin6 que escriuen ,que sos

tenen les seves primeres batalles amo La nengua fora del marc

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

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

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

I
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S6n ells que els ban de fer agafar(gus� per la lectura, per

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

un ambient familiar on el llibre sigui un objecte usual, on el

I

I
llibre tingui pres�ncia dia a dia, ajudar� molt a fer lectors

I nornals,per als quaIs acostar-se a una obra desconeguda de cap

manera sigui ni un sacrifici ni desvetlli temor mavorriment

anticipat. Pero no es exigible de manera generalitzada la pre-
)

s�ncia de llibres en abundor i normalitat a totes les lIars.

I N'hi ha moltes on e1 llibre �s encara excepci6 ,1Qxe i foraste

rlli. 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 m�s que formar lec

tors correctes, normals, es bo per a llindividu i per a la

societat.

I
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I

I
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La'imatge ha acompanyat l'home en tota la seva evoluci6.

Ha estat dins el segle XX que ha pres l'escanda16s protagonis

me que exhieeix avui • Les causes no ban estat altres que la

facilitat de reproduccw grafica, que ha perm�s de traslladar

dins de casa,en imatges fixes 0 mobils, el retrat del m6n i

la fantasia c ombi.na.bc r i.a de l'home. A bandaj.per
t

o , hi ha hagut

amb intensa pugnacitat el fenomeru publicitari,la utilitzaci 6

de la imatge per motivar, aprofitant elements tan ben estudats

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

estern envaits d'imatges,i els nostres infants neixen i crexxen

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

res mobf.Ls me s d i.namf.que s i suggestives damunt ce LlUlloide 0

projectades electronicament,des de la TV a la cansola i el video.

Caldra,doncs, tambe,una educaci6 per ensenyar a veure, a mes ar-«

--;
,

..

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

envoltants tenen entitat propia, podem tocar una panotxa de

pan'is 0 una pampa de vinya. A les grabs ciutats la imatge ha

I

I

I

I
I
I
•

suplir mdtes realitats,i aleshores el perill rau no pas en el

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

corporal, fisic, real, aut�ntic ,de les imatges,en la falta de

l'objecte. La vida moderna ales grans ciutats produeix un re

duccionisme de la realttat de la biosfera,i se substitueix la

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

els alumnes de la sevac classe a una esccla d'equitaci6 per

tal que veiessin cavalls de debo,i els poguessen tocar i olorar

perqu� no n'havien vistos mai de carn i ossos, nomes els de les

pel. 1 'ic ules. A quest es el perill, que ho nredu!m to t a ima tge

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

tificador sense res per identificar de debo.



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

gir-los. Per aquesta facilitat, que mena a l'emmandriment, L'elec-
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I

I

I

I

I

I
I

I

I
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Atesa la proliferaci6 de publicitat,imatge, dibuixos animats,

CbEic, cartell ( per que se n'ha de dir poster ?)I cartells,
dnncs, televisi6, i cinema, es camprensible que "mirar" per a

molts ,sigui uaa manera d'informar-se ,d'aprendre, de distreu-

re's • Pot,fins i tot,_rellegar-sse la lectura en segon

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

per De contemplacio ? Aixb as el que diuen un secmor de pa

res.i rts, ex plLcant que fa el seu fill 0; f IlLa • Es passen

el d ia mirant la te]evisi6:. Es passen llargues esto nes mirant

la televisi6,c0m es passen llargues estones callats,asseguts
en un graUl d' e scaLa cw sense dir res, movent e 1 cos en una dis

coteca. B�n �ques estones llegeixen : us dire mes ; alguns;
no poocs dels nostres infants i pre-adolescents troben espessa

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

mostre es el m6n de la dispersi6, de 11 instant que passa i

del moment cremate Contra aixb hem de lluitar,contra la falta

d'atenci6,de refle�xi6 ,contra la facilitat que les grana for

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

sses que calia fer per canviar el canar de ]a televisi6 hem pa-I
I

I
I

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

trbnica
'

s
I ha imposa t. I aixb sf que

pot ser un factor de regressi6 �tica.

si es fa massa exclusiu,
I

Hem de reprendre 1 es-

forQ,i'no nomes l'esforQ esportiu que els 'joves sempre estan

disposat a practicar,sin6 l'esforQ intel.lectual,d'assimilaci6
desprBs de l'estudi i de l'estudi per la lectura. Pero tambe

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

I
I
I



dria per a nosaltres el resultat social que caldria esperar 0

que la nostra il.lusi6 dibuixaria. Es per afxo que els autors,
� parer meu,haurien de quedar com a persones en penombra, com

solia passar al segle passat, en qu� famosos com Dickens 0 Dos

toievski ningu ben pecs sabien quin rostre tenien • Avui els

mitjans de comunicaci6 quasi ens ensenyen mes l'autor que no

l'Q)bra,i enaquesta mostraci6 i aparador basen no pocs escrip
tors el seu �xit momentani.

Es m�s : m'arricco a suposar que, si l'escriptor, -0 alguns

escriptors -no estigues tan abocat a actes, ni a figuracions

tan absorbents, la m�gia de� text seria mes gran. Saber que

allb be ha escrit el Tal 0 la Tal i no saber absolutament res

de 1 a seva figura mi de la seva vIDa afegiria un al.wicient

m�s al text, faria del llibre �quell motiu per entusiasmar-nos

per ell sol" per la vaLua de les seves planes. lIes 11egiriem
amb mes atenci6 i pro furrditat •

I
I.

I infants 0 adolescents, busquem mes : busquem la veu real de l'autor,

del responsable del codi, del mag 0 geni de l'ampolla que ens ha possibi

Iitat aque LL gaud.i , pe rque ens fa l' efecte que La comp Li.c i. tat norne s pot

cristal1itzar a trav's d'aquel1a amistat. Si ens presentaven l'autor

podria molt ben ser que no sabessim que·dir 0 que ens produls una impre

ssio me s minvada que no esper vern; tanmateix J continuem pensant en l' aut.o r ,
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El lector entusiasta forma una pinya amb e1 llibre i l'autor.

N� pot prescindir ,en pensar en l'un, de l'altre. Es gairebe

una reacci6 de consum, de la mateixa manera que desitgem en

exclusiva usar tal ro tal altre producte amb menysteniment dels

altres,triem aquell autor perque el8 seus llibres ens agraden,

entenent qoo primordialment es el l1ibre que ens interessa,per

allb que he dit abans,que l'autor com ap persona,potser no tin-
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L'escriptor que no comuniea al lector,a mes a mes de les

incid�ncies de la perip�cia,o una ernotivitat de superficie,

Jla profunditat de la batal 'a que amb si mateix lliurava

mentre escrivia l'obra,no arriba del tot al lector. Escriu

re, com pintar, 0 fer artesamia delicada, c cns t i, tueix una expe

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

sana i el propi �mbit immediat i la trasllada a viure altres

vides i mbitar altres marcs. I que al mateix temps proposa

la mateixa experi�ncia al lector, el proces intim pel qual

l'a�tor ha arribat a aquell punt. Es ,en definitiva una cre

ao i.o , un infantament. I, com l' infa.ntament, no es f'ac i.l., con

te una component de dolor i, tambe cam l'infantament, de so

ledat. La smledat de l'autor es total,ningU no pot donar-li

sino ajuts llunyans ajuts d'aquest m6n compartit,perb quan

ell est� creant,est� creant sol, com qui pareix,cam qui neix,
.

. ,
endevinant la

com qU1 mor. I alXl es troba tambe el lector, sal,
- com-

- __
-

--= --=---_-

panyia de l'autor,aqueLt amie ignot i lluny�.S6n dos solita

ris que fan el miIPacle espl�ndid de conviure en silenci.Pen

sern qqe en e�_ proces escalar, hi ha una fase,importantissima,

en que el xiquet, la xiqueta, eomerica de llegir so.L, sense l'

ajut der mestre. D'aixb se'n diu "primera lectura sirenciosa"

es a dir,no en veu alt�,no per poder comprovar 8i capgira

les sil.labes 0 confegeix correctament i errt ona be La frase,

sin6) ell todl sor ,en silenci. El silenci creador de la lectu

ra,id�ntic al silenei creador de l'escriptura.

L· _id��tifi�acio .

a - ue .�' autor 1 el lector es una conditio bas i.ca per a la

veritable comunicacio tant com per al goig que el segon"pugui treure del

text del primer. En algunes ocasions he tractat aquest fenomen·de "comvniof

i si el terme pren tirats massa sub_ratllat.s podem substi t.uar--Lo pet de

"complici t£J,t" Un cornpLa ce es aque L'L que col-labora amb un al tr!e" per a



la comissio d'nn fet, pero t�mbe es el lue forma part del mateix joc,de

fet del mateix plec. Complice val tant com particep del pla secret,conei

xedor del codi privat especific que nn altre ha rnnntat a benefici d'ells

dos Unicarnent i en exclusiva. Sense "aquesta entesa secreta no hi ha veri

table complicitat,ni pot derivar-se� de la col. labor cio, el plaer secret

que li dona dimensio autentica.

Cal,d� que a m�s d'ensenyar a 11egir, ensen�m a apreciar
}

1a 1ectura com que1com important, una cosa que �s rica en ella

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

aixo , e1 fet de 11egir co r.duir� a1 fet d
I

est imar e1 IIibre, e1

mon de1s 11ibres, i a sentir curiositat per 1es persanes que

els fan.

Un test no acaba amb el mateix autor, sino que es projecta damnnt el

pIA.blic lector, coL, lectj_.tament i individualment pres. Cadascun dels lectors

d'un teEt ,entusiastes ,-cal que ho siguin - estableix lill grau d'entesa

dins ef codi secret amb l'autor. Tot lector 'lue no arribi a f)enetrar el

jardi invisible no es un lector entusiasta. El jardi invisible ens forneix

nna exaltacio producte de l'embolcall ambiental,de 10 impressio d'estar

immergits dins quelcom fora de tota coOrdenada, nn ambit que ens pertany

i del qual som gelosos. �omeB' el compartim amb l'autor iamb aque LLs al-

tres lectors que tambe han traspassat el barri magic,la 18�� mera-

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

Aquesta serisac Ld se sol experimentar ja en la infante a: en l'etapa

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

de la lectura te quelcom de magic i ri tuallstic -el lli"ire sota els llen-

901s,les golfes 0 ei,recambro runagat, la deshora - correspon al descobri

ment de la vida enUJIl.a-·
f:ra..gro�:rl"tarl:fttensi tat activa, Tot allo que en La

convivencia real no ens �s explicat ens ho explica el llibre,o ens ho

insinua 0 ens permet de fantasejar-hi entOYD.
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Si IlIO cregu�ssimi que la ]lectura �s una font de diversi6

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

ra, les menta]itats jbves, l"es fa viat jar,els obre finestres,
els fa viure a I tres vides i al m ateix temps �les posa en contac

te amb el proces de creaci6 del Ilibre,i amb la tria del

llenguatge i de I' estill. Perc tot ad xo cal ensenyar-lios-ho;
cal fer petits concursos d'atenct6,d'iniciaci6 a identifica-

.
I'

�l'
.

b d t· �c10ns,a an� 1S1 reu e persona gesJal JOc de canviarrescenes
per unes altres. D'aixo se'n, diu Estrategies de 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, premiada recen1JIl eillt

amb un premi internacional • Aquest tipus de tecniques 0 simi

lars poden executar-se a la classe,i l'alumne entra m�s en. el.
-
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�t, i acaba estimant els llibres. EI jove lector ha d'estar

motivat, el juve ha d'estar sempre motivat,altrament el m6m se

Ii ofereix sense sentit. D'aqui en perv� la importancia d'un

bun ensinistrament a la lectura. S'ha comprovat : els xiquets
i xiquetes qw llegeixen ,que es fan la propia modesta biblio

teca, adhuc mater±alment, s6n m�s integrats al m6n de l'estu

di � en la mesura que hi tenen quelcom a dir, en la societat.

Acabar�- dient que sempre hi haura joves que tindran l'ins

tint de llegir, que els sortira de dins. Als altres,hem de pro

var,en molta 0 poca mesura, depen de la seva resposta, fer-los

tambe participar d'aquella riquesa.
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