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Dones 
lectores
No cal que ens allarguem gaire i ja 
n’hem parlat alguna vegada: la sensa-
ció que les dones llegeixen més que 
els homes es correspon amb les anà-
lisis estadístiques. La sorpresa rela-
tiva un cop conegudes les dades re-
cents és que la diferència no és tan 
gran. Segons el Baròmetre d’Hàbits 
de Lectura i Compra de Llibres, edi-
tat per la Federació de Gremis d’Edi-
tors d’Espanya (FGEE), amb dades 
corresponents a l’any passat, el 
67,9% de les dones llegeixen llibres, 
davant del 63,6% dels homes. La di-
ferència creix quan no es tenen en 
compte els llibres llegits per “obliga-
ció” (per feina o estudis, per exem-
ple). Llavors arribem a un 64,9% de 
dones que afirmen llegir, diguem-ne, 
per plaer, contra tan sols un 54,4% 
dels homes que fan això mateix. Una 
diferència de deu punts i mig! 

Només aquestes dues dades ja ens 
informen d’una sorpresa i d’una 
confirmació: en termes generals, la 
diferència de 4,3 punts a favor de les 
dones lectores ens sembla curta, 
curtíssima. No es correspon amb la 
percepció que tenim només que 
obrim una mica els ulls i mirem al 
voltant nostre: dones llegint llibres 
al metro, a l’autobús, en un parc, en 
una sala d’espera, etc. Què ens està 
dient, doncs, si ens refiem de les da-
des? Senzill: les dones llegeixen més 
en públic que els homes. 

Vergonya de llegir? 
O dit d’una altra manera: els homes 
llegeixen, però se n’amaguen. O, si 
volem, prefereixen fer-ho en la inti-
mitat. Per què? ¿Ens hem de resig-
nar a donar per bons els estudis que 
afirmen que molts homes conside-
ren la lectura un fet més aviat feme-
ní? ¿I que per tant, llegir en públic 
–o no amagar-se’n– seria poc mas-
cle? També podria ser que les dones 
aprofiten el temps al màxim i, ja que 
els agrada llegir, ho fan quan poden 
(potser perquè han de carregar amb 
feina extra de la vida quotidiana 
amb què no carreguen els homes). 

De fet, en part, aquestes conside-
racions estarien lligades amb l’altra 
dada que hem donat, més especta-
cular: dels homes que llegeixen, un 
45,6% afirmen fer-ho per obligació 
(entre les dones, un 35,1%). Això és 
molt. Traguem-ne les conclusions 
que vulguem, però és evident que la 
relació dels dos sexes amb l’hàbit de 
llegir, si més no, és força més com-
plexa del que semblaria. Homes i 
dones, en general, ens enfrontem a 
la lectura des de motivacions i inte-
ressos diferents. És així.!
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La importància de 
ser Frank, d’Oscar 

Wilde, posa al desco-
bert la hipocresia soci-
al d’una societat ultra-
conservadora i ultra-
controladora a través 
dels embolics amoro-
sos de dos joves brità-
nics i les seves vides se-
cretes. El text s’edita 
amb motiu de l’estrena 
al Teatre Nacional.

La impor-
tància de... 
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La informàtica 
avança com un 
llamp, i per això 
avui dia és possi-
ble saber quins 
són els autors més 
citats als treballs 

acadèmics, articles, etc. Un dels ins-
truments que ho permet és el Google 
Scholar o Acadèmic. He comparat en 
aquest cercador les citacions de du-
es autores referents per al feminis-
me, Virginia Woolf (1882-1941) i Si-
mone de Beauvoir, i la primera gua-
nya per golejada: gairebé 300.000 
per gairebé 90.000. O sigui que crec 
que podem dir que Woolf és l’auto-
ra més citada d’aquelles veus relle-
vants a les quals les feministes i els 
feministes encara escolten. 

Aquesta vigència la demostra la 
nova edició dels diaris de l’autora bri-
tànica, que ha encetat enguany l’edi-
torial Tres Hermanas en traducció 
d’Olivia de Miguel –Premio Nacional 
de traducció per la poesia completa 

Virginia Woolf ressuscitada

de Marianne Moore; és a dir, amiga 
dels reptes–. L’edició es basa en la 
versió de la dona del nebot de Woolf, 
Anne Olivier Bell, i ve a reparar el ca-
ràcter parcial d’algunes de les ante-
riors, com ara la que als anys 90 va pu-
blicar Grijalbo a la col·lecció El espe-
jo de tinta, dirigida per Laura Freixas. 

Amb aquest primer volum no es-
porgat –dels cinc que faran el total– 
n’hi ha prou perquè Virginia Woolf 
begui molts més litres de te, que és 
una de les seves grans aficions. Ar-
renca l’any 1915 –amb un mes i mig 
de relat de vida–, es reprèn l’estiu del 
1917 i acaba l’any 1919, passant, 
doncs, per l’esclat de la Primera 
Guerra Mundial, amb explosions in-
closes. Engloba també la tasca desen-
volupada des de la Hogarth Press, 
l’editorial que l’any 1917 va posar en 
marxa amb el seu marit, Leonard: 
“Aquesta nit hem enviat els nostres 
primers exemplars, després de pas-
sar la tarda encolant i enquadernant. 
Quan hem acabat, ens ha sorprès 

l’aspecte tan professional que ens 
ha quedat; la rígida coberta blava 
ens agrada particularment. Des-
prés de sopar em llegiré el llibre 
d’una tirada per trobar-hi les pos-
sibles errades, però també per va-
lorar-lo des del punt de vista lite-
rari” (10 de juliol del 1918). El lli-
bre en qüestió és Preludi, de la se-
va estimada Katherine Mansfield. 

L’escriptura, una gran dèria 
Poca cosa sabríem de la seva rela-
ció amb l’escriptura, fins i tot en 
els més petits detalls, si no fos per 
ella mateixa, cosa que inclou la 
seva relació amb les plomes amb 
què escriu: “La degradació de les 
plomilles d’acer és tal que, des-
prés de tallar-ne i llimar-ne una 
tan bé com puc per donar-li for-
ma, he de recórrer a una Water-
man [una estilogràfica], encara 
que hi desconfiï profundament i 
no cregui en la seva capacitat 
d’expressar els pensaments més 
nobles i profunds” (24 d’octubre 
del 1918). Som davant d’una dona 
que va fer de l’escriptura la seva 
gran dèria, tal com diu una de les 
seves admiradores, Victoria 
Ocampo, a l’exquisit volum Vir-
ginia Woolf en su diario: “Treba-
lladora acarnissada fins a emma-
laltir, en lluita amb un organisme 
fràgil, del diari es desprèn, en pri-
mer terme, que l’art d’escriure va 
ser l’essencial d’aquesta vida 
consagrada a convertir-ho tot, 
gairebé inconscientment, en ma-
tèria literària”.  

Els quaderns en què Woolf es 
va confessar van ser venuts per 
Leonard als anys 50 a la Bibliote-
ca Pública de Nova York. Anys 
després se’n van afegir tres més i 
encara hi són, fins a trenta. Són, 
juntament amb els d’Anaïs Nin, 
els diaris més extensos de la lite-
ratura en femení del segle XX. 
Haurem d’esperar a l’últim i cin-
què volum d’aquesta nova edició 
per saber alguna cosa de la seva 
novel·la Els anys, que va veure la 
llum el 1937 i que La Temerària ha 
editat en traducció de Maria An-
tònia Oliver, una autora i traduc-
tora ben solvent. Bona edició. Allà 
la nissaga dels Pargiter evolucio-
na durant mig segle i fa de la ciutat 
de Londres el seu escenari prin-
cipal, de la mateixa manera que ho 
va ser per a la seva autora.!
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El despertar de l’arbre 
és un dels primers 

títols d’Akiara Books, 
que toca el llibre infantil 
d’arrel filosòfica. Il·lus-
trat per Albert Asensio i 
escrit per Dídac P. Lagar-
riga, descobreix el valor 
de la naturalesa: trans-
porta el lector a un món 
on els arbres parlen, mi-
ren i tenen consciència 
segons l’època de l’any.

El despertar 
de l’arbre 
D.P. LAGARRIGA 
Akiara Books
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Quinze anys després 
del llibre Loops, Ja-

vier Blánquez escriu la 
segona part de l’evolució 
de la música electrònica, 
des de l’any 2002 fins a 
l’actualitat. Un estil mu-
sical que ha deixat de ser 
minoritari per tenir un 
paper destacat en el relat 
cultural del segle XXI i 
que s’ha mesclat amb 
tots els gèneres.
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