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Els lectors cecs i la indeturable 
voluntat de llegir

ELS INVIDENTS 
I ELS E-BOOKS 
L’any passat, més o menys per 
aquestes dates, encarava l’últim ar-
ticle de la temporada parlant de la 
inutilitat d’un e-book a la platja. El 
culminava amb una descripció apo-
calíptica de l’aparell atacat pel sol, la 
sorra, els regalims de calipo del nen, 
els esquitxos de xibeca del cunyat, 
les ditades de crema solar impossi-
ble d’evitar cada cop que passes pà-
gina… Per compensar, a l’últim ar-
ticle de la temporada voldria parlar 
d’un camp en el qual l’electrònica ha 
suposat un avenç incomparable en 
el confort i l’eficiència d’un grup im-
portantíssim de lectors: els cecs. Per 
raons òbvies, aquest col·lectiu i 
l’ONCE, que hi treballa des de fa 
anys, són els primers interessats a 
descobrir i provar totes les alterna-
tives al paper. Ells ja tenen el seu lli-
bre de paper, i la tècnica Braille sem-
pre serà lloada com el gran mitjà 
d’acostament del grup d’invidents a 
la normalitat. Però de seguida han 
estat pioners a l’hora d’acostar-se a 
altres maneres de llegir per simples 
raons de comoditat. Van començar 
amb les audionovel·les i, de seguida, 
gràcies a la informàtica, es va acce-
dir al desenvolupament de progra-
mes especials que facilitaven l’esca-
neig de volums i la transformació en 
àudio de tot aquest material. Això en 
els últims anys ha canviat especta-
cularment perquè l’oferta de llibre 
digital ha augmentat moltíssim. 

Ja no cal escanejar: les grans no-
vel·les apareixen al mercat, gairebé 
alhora, acompanyades de la versió 
digital. Així poden accedir més ràpi-
dament i gairebé al mateix temps 
que un lector sense problemes de 
vista al seu objecte de desig narra-
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L’electrònica ha suposat un avenç incomparable en el 
confort i l’eficiència d’un grup importantíssim de lectors: 
els cecs. Entre altres opcions, hi ha programes que 
poden transformar en àudio el contingut

tiu. Anys enrere, un cec tenia una 
oferta limitada en Braille, que a més 
trigava anys a fer-se realitat. D’altra 
banda, no oblidem que el grau de 
discapacitat visual és molt divers. 
N’hi ha tres grans grups segons l’efi-
ciència visual. El primer és el que 
permet llegir directament. Antiga-
ment es feia amb lupa. Moderna-
ment, primer van aparèixer els pro-
grames informàtics que facilitaven 
l’efecte lupa d’una manera més cò-
moda per al lector. Avui en dia, per 
a aquest grup de discapacitats visu-
als, el lector electrònic més bàsic, 
amb la seva capacitat per variar a 
voluntat la mida de la lletra de la 
pantalla, ja soluciona de manera cò-
moda, eficaç i barata el fet de llegir. 

ESTIU AMB BRODSKY 
I CHALANDON 

Com que no ens retrobarem fins al 
setembre, us faig dues recomanaci-
ons molt diferents. La primera, el lli-
bre sobre Venècia del premi Nobel 
Joseph Brodsky (1940-1996), La 
marca de l’aigua (1992, publicat en 
català per Viena). És prosa poètica 
amb el rerefons de la ciutat dels ca-
nals. Una guia diferent per com-
prendre millor Venècia des de la re-
flexió del pas del temps i de la sin-
gularitat humana. La segona, Retorn 
a Killybegs (2011, en català a Edici-
ons de 1984), del periodista i no-
vel·lista francès Sorj Chalandon. El 
seu acostament a la realitat del con-
flicte irlandès a partir de la seva ex-
periència com a relator d’aquells fets 
al diari Libération li va permetre de 
fer una novel·la compromesa, gaire-
bé hipnòtica. I tan interessant com 
de bon llegir. Amb aquest llibre va 
guanyar el Gran Premi de novel·la de 
l’Acadèmia Francesa el 2011. ✒

LA TÈCNICA BRAILLE SEMPRE SERÀ LLOADA COM EL GRAN MITJÀ D’ACOSTAMENT DEL GRUP 
D’INVIDENTS A LA NORMALITAT. GEORGE DOYLE

EL NOM, EL MÓN

Acomençaments de la dècada 
dels 60, Sílvia es va posar de 
moda. Diguem que perta-

nyia a la nova fornada de noms 
moderns –com Marta, Susanna o 
Ester–, que convivien amb els més 
clàssics, com ara Montse, Rosa 
Maria, Assumpta o Pilar. Per 
aquest motiu –perquè a la meva 
classe n’hi havia tres, per exem-
ple–, el meu nom no m’acabava de 
convèncer. La meva mare, amb el 
seu esperit de poeta, me n’elogia-
va la sonoritat, fins i tot em va fer 
un poema que deia: “Sílvia, Sílvia, 
el teu nom ve de molt lluny, de bos-

cos i fondalades...” El meu pare hi 
va posar música i em van regalar la 
cançó un 3 de novembre. Alesho-
res la mare em va explicar que Síl-
via era un nom llatí que vol dir 
“natural dels boscos”, perquè sil-
va vol dir bosc o selva. I, sabent ai-
xò, el nom ja m’agradava més.  

Al cap de poc, vaig conèixer la 
llegenda de Rea Sílvia, la mare de 
Ròmul i Rem, els bessons que van 
fundar la ciutat de Roma, i això va 
afegir una mica més d’interès al 
meu nom, cada vegada el sentia 
més meu. Roma és un dels meus 
amors. I, finalment, quan vaig lle-

gir La campana de vidre i vaig co-
nèixer la vida i l’obra de Sylvia 
Plath (1932-1963), va arribar la re-
conciliació definitiva amb el meu 
nom. Escolto encara la cançó de 
Sacha Distel Le père de Sylvia dit 
i tinc diverses edicions de la deli-
ciosa novel·la romàntica Sylvie, de 
Gérard de Nerval (1808-1855). 

I ara us explico una cosa incre-
ïble però que ha passat de debò. 
L’any 2005 vaig publicar la no-
vel·la 39+1, l’edat en què una dona 
sap que l’home de la seva vida és 
ella mateixa (que ara podeu veu-
re adaptada a TV3 en format sè-

rie). Vaig decidir batejar la seva 
protagonista, el meu alter ego, 
amb el nom d’Ília. Feia poc havia 
mort una amiga meva que es deia 
Rosalía però tothom li deia Ília. 
Vaig fer constar l’homenatge a 
l’inici de la novel·la. Doncs bé, fa 
un moment, escrivint aquesta pe-
ça sobre el meu nom, quan he bus-
cat a la Viquipèdia “Rea Sílvia” per 
recordar la història de la mare dels 
bessons, m’hi he trobat que l’arti-
cle començava així: “Rea Sílvia, 
també anomenada Ília...” De tant 
en tant em passen coses com 
aquesta. ✒
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