
ara llegim
49ara  DISSABTE, 8 DE DESEMBRE DEL 2018

arallegim

La millor 
campanya
Sembla mentida. Teníem la pedra 
filosofal davant del nassos i no 
l’havíem vista. Anys i panys esbri-
nant la millor manera d’augmen-
tar el nombre de lectors amb cam-
panyes institucionals i resulta que 
la solució a l’augment de la lectura 
la tenien els metges. Sí, senyores 
i senyors, finalment un argument 
irrefutable que fins i tot podria 
permetre als metges de capçalera 
de receptar lectura a tort i a dret. 
Fins ara, als possibles beneficis de 
la lectura en altres nivells que no 
fossin simplement, com sempre, el 
del gaudi, el de passar-s’ho bé, el 
d’aprendre, etc., hi afegíem el re-
forçament d’hàbits com ara la con-
centració i, sobretot, el de posar en 
valor la privacitat. L’espai privat 
de cadascú, esquerdat en l’època 
de la xarxa global, podia resistir 
gràcies a la lectura, que promovia 
l’adquisició de criteri propi i fo-
mentava l’autoestima, ja que 
l’opinió d’algú sobre una lectura 
sempre serà única i personal i 
ningú no te la pot rebatre. Malgrat 
tots aquests avantatges, l’índex de 
lectura no acaba d’arrencar mai. 

Lectura és vida 
Ara, per fi, som al davant de la so-
lució definitiva, amb el suport, 
com no podia ser d’una altra ma-
nera, d’una prestigiosa universitat 
dels Estats Units (concretament, 
l’Escola de Medicina de la Univer-
sitat de Yale). Agafin-se fort i no es 
maregin: una persona lectora pot 
arribar a viure dos anys més que 
una que no ho sigui. Sí, ho han lle-
git bé. Els resultats els ha publicat 
la revista Social Science & Medici-
ne. Després d’un seguiment de 
dotze anys a 3.635 persones, es va 
arribar a la conclusió que les per-
sones que llegien almenys tres ho-
res i mitja per setmana tenien un 
17% de probabilitats de morir dos 
anys més tard que els que no llegi-
en. I el fet es lligava amb una altra 
dada oferta per la Universitat de 
Sussex (Regne Unit), que en un es-
tudi detallava que llegir reduïa 
molt més l’estrès que escoltar mú-
sica, veure la televisió i, no cal dir-
ho, fer ús de les xarxes. Aquesta re-
ducció de l’estrès es notava en el 
descans nocturn. I una persona 
ben descansada acaba tenint una 
millor qualitat de vida i, per tant, 
és possible que visqui més anys. 
Editorials, llibreries, què més vo-
leu? No gemegueu més: si a partir 
d’ara no veneu llibres serà perquè 
no voldreu.!

LLUÍS A. 
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L’ESCUMA  
DE LES 
LLETRES

La família Smith vol 
educar el seu fill 

amb uns valors molt 
particulars –la gasive-
ria i l’egoisme– per as-
segurar-se que la cria-
tura hereti el seu impe-
ri. El fill és tot el contra-
ri, un nen exemplar. Els 
pares el portaran a la 
Universitat de Totmeu, 
un lloc estricte, perquè 
aprengui a ser avar.

La Universitat 
de Totmeu 
FABRIZIO SILEI 
Edebé

ÈRIC SALATL’APARADOR
NOVEL·LA

“He nascut men-
tre la meitat del 
país intentava 
matar l’altra mei-
tat”. Amb aques-
ta cruel premissa 
inicial comença, 

com aquell qui diu, la història del 
poeta Joan Margarit contada per ell 
mateix, un conjunt de records que 
comprenen la infància i la primera 
joventut.  

Margarit, des de la vellesa, em-
prèn la seua rememoració amb un 
objectiu molt clar: vol acarar-se no-
més amb els records “que hagin 
quedat dins la ment” i esbrinar què 
tenen a veure aquestes imatges amb 
la construcció dels seus poemes. 
D’alguna manera, el poeta està con-
vençut que el país trist i llòbrec que 
és la seua pàtria antiga –la guerra, la 
postguerra– explica de manera ne-
cessària els versos que ha infantat 
després, com qui trau aigua d’un 
pou inextingible.  

Per dur a terme aquesta opera-
ció, les primeres figures que hi 
apareixen són el pare i la mare. El 
primer, “algú amb massa pors i 
ressentiments per no desconfiar 
de la vida”; la segona, estimant el 
fill “fins al límit sense haver sabut 
fer-m’ho comprendre”. La covar-

El desig d’un  
diàleg impossible

dia intel·lectual, la manca d’apti-
tuds per expressar afecte: el fill 
encara es rebel·la contra els pro-
genitors, es pregunta per què ells 
i no uns altres. ¿D’on sinó d’aquí –i 
de la guerra i de la postguerra– ha 
de nàixer necessàriament el des-
interès del noi que és Margarit en-
vers el proïsme, la desconfiança 
cap al grup? 

El poeta, llavors, comença el do-
lorós itinerari. La família va canvi-
ant d’ubicació, usualment per la 
professió del pare, que és arquitec-
te –com ho serà el fill–. A Sanaüja el 
petit Joan beu del paisatge primige-
ni, sap de l’autoritat i aprèn a témer-
la. A Rubí interioritza que perillós 
que pot ser eixir de casa per anar a 
l’escola. A Girona descobreix la so-
ledat, que serà el seu combustible 
més íntim. Després, amb el temps, 
vindrà el territori màgic del Turó 
Park a Barcelona i, més enllà, la des-
coberta de les illes Canàries com un 
paradís possible. 

Un itinerari enlluernador 
Els records, llavors, van informant 
aquests topònims, com la carn que 
s’acobla a un esquelet. A Rubí hi 
havia el belar de les cabres a l’es-
corxador, quan els traspassen el 
coll amb un punxó; la mare l’hi en-

via a comprar sang (per fer sang 
amb ceba), però l’“estremidora 
queixa” dels animals es grava al 
cervell de l’infant impressiona-
ble, i no desapareixerà mai. A 
Barcelona s’inicia com a lector: 
Karl May, J.F. Cooper, Jules 
Verne, Stevenson, Zane Gray, 
Charles Dickens... Va a un insti-
tut batejat amb el nom d’Ausi-
às March, però cap professor li 
parla mai d’aquesta figura enig-
màtica. A Santa Cruz de Teneri-
fe, finalment, un professor li 
descobreix Machado i, com un 
corol·lari lògic, s’enamora d’una 
companya de classe i això pro-
voca l’escriptura –febril, secre-
ta– del seu primer poema. 

Després l’ancià que, vora el 
foc –els ancians sempre són a la 
vora terrible d’un foc–, reflexio-
na sobre tot això i fa el seu dia-
gnòstic: enyorança. “Perquè 
enyorar –mastega Margarit– sig-
nifica desitjar un diàleg impossi-
ble. Per a la nostàlgia cal que hi 
hagi coses a dir-se amb l’objecte 
d’aquest sentiment”. Si la prime-
ra infància es recorda bàsica-
ment com un lloc, el pas del 
temps propicia un diàleg entre el 
nen que un dia es convertirà, per 
al vell, en “un interlocutor im-
possible però desitjable”. 

I els pares, és clar, no deixen de 
convertir-se en el penya-segat on 
mor tot intent d’escriptura auto-
biogràfica. Els de Margarit, tot i 
passar el tràngol de la guerra –o 
precisament per això–, no estan 
polititzats. El tiet Lluís sí: ha con-
servat l’esperit anarquista i la 
sang calenta propícia per al des-
ordre amorós. Però al pare li deu, 
almenys, una cosa: la professió. 
El fill serà arquitecte i, un dia, 
s’especialitza en càlcul d’estruc-
tures, perquè s’adona que això 
pot ser útil a l’altra gran passió de 
la seua vida, fer versos. També la 
poesia és una estructura que ne-
cessita una matemàtica precisa, 
un percentatge de passió, un al-
tre de vivència estricta, un altre 
de busseig en l’ànima profunda 
del passat. El qui ha perdut una 
guerra, ja en té el 50%; l’altra 
meitat és el talent en estat pur: 
Margarit al 100%.!

PER TENIR 
CASA CAL 
GUANYAR  
LA GUERRA 
JOAN MARGARIT 
PROA 
290 PÀG. / 20,90 ! 
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Una colla de bandits 
segresta Ernestia 

Laburnum, la bibliote-
cària del poble. Ella asse-
gura que no és rica, ni té 
propietats, ni pares co-
neguts, però els segres-
tadors creuen ferma-
ment que l’Ajuntament 
estarà disposat a pagar-
ne un bon rescat perquè, 
sense ella, la biblioteca 
no rutlla. 

El segrest... 
MARGARET MAHY 
Viena  

INFANTIL

Una novel·la sobre 
una crisi humanità-

ria a partir d’un episodi 
clau de la història de Fin-
làndia, l’episodi de fam 
que va assolar el país 
l’any 1867 a conseqüèn-
cia de les collites migra-
des. Aki Ollikainen ima-
gina una família de gran-
gers que marxa de casa 
rumb a Sant Petersburg 
per trobar aliment.

El año del 
hambre 
AKI OLLIKAINEN 
Asteroide

NOVEL·LA


