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Quin  
Sant Jordi 

volem a partir 
d’ara?

Encara que la mascareta, el gel 
hidroalcohòlic i la distància 
de seguretat continuïn ins-
tal·lats a les nostres vides, 
aquest 23 d’abril es podrà 

tornar a sortir als carrers per triar i re-
menar llibres. També per comprar ro-
ses. Un dels avantatges és que no caldrà 
aguantar la propaganda política habitu-
al: enguany els partits no tindran para-
des i no podran acaparar part de l’aten-
ció dels vianants.  

La pandèmia va aigualir el Sant Jor-
di de l’any passat, que es va acabar fent 
en diferit, tres mesos després, i en un 
format que variava notablement d’un 
lloc a un altre, encara amb el sector edi-
torial a mig gas: s’havia interromput el 
ritme de publicacions entre el març i el 
maig i la davallada dràstica de vendes 
pronosticava una tardor difícil. Encara 
que es va perdre una part important del 
10% de facturació del gran dia del món 
del llibre a Catalunya, el sector es va re-
cuperar tant i tan ràpid que les novetats 
van tornar a ocupar els taulells. L’allau 
de títols va començar a notar-se sobre-
tot durant la campanya de Nadal, i s’ha 
incrementat encara més durant el pri-
mer terç d’aquest 2021: fa dotze mesos 
es feia difícil imaginar que el sector 
aguantaria l’embat del covid-19 i que en 
sortiria reforçat, amb unes xifres molt 
millors de les que s’imaginava (una cai-
guda del 20%, quan s’havia arribat a par-
lar del doble), també anímicament. Els 
índexs de lectura han augmentat –una 
mica– i també el temps setmanal que es 
llegeix. Així i tot, les 7 h i 25 minuts de 
mitjana que els lectors freqüents dedi-
quen als llibres són insuficients per 
abastar els centenars de títols que s’han 
publicat des del desembre passat, i dels 
quals aquest suplement n’ha triat 170. 

Aquest 23 d’abril tornen els llibres i 
les roses al carrer. Una representació 
d’autors, menor que de costum, signarà 
les seves novetats, amb un somriure 
congelat sota la mascareta i l’ampolla de 
gel hidroalcohòlic ben a prop. És un 
Sant Jordi que vol confirmar la confian-
ça de la gent en la lletra impresa, una di-
ada de transició cap a la següent, espe-
rem que ja sense restriccions sanitàri-
es. Després del confinament del 2020 i 
d’aquest any d’impàs, en què és obliga-
tori un model no massificat, caldrà tor-
nar a formular la pregunta incòmoda: 
quin Sant Jordi voldrem, quan es tanqui 
el parèntesi de la pandèmia? ¿El que 
s’enfoca exclusivament cap a la novetat, 
o el que mira cap a la riquesa del fons 
editorial? ¿El que juga a les modes, o el 
que vol recompensar la qualitat? ¿El dia 
del llibre, o el de la literatura?

Si no llegeixes  
ets burro

Llegir no és sinònim o garantia de 
saviesa ni d’intel·ligència ni de 
bondat ni de res. No és cap  fórmu-
la màgica. Senzillament t’enri-
queix amb paraules que porten 

idees –a vegades perilloses, sí–, que fan pos-
sible imaginar coses i vides –no sempre 
agradables– i que et situen en mons pa-
ral·lels a la teva existència més o menys pro-
saica. Llegir et permet viure amb intensitat 
afegida. És com posar sal a la vida, com do-
nar-hi més gust. Tampoc no et pots passar 
de sal, també has de sortir al carrer i xerrar 
amb la gent i fer mil coses. Però no llegir és 
una renúncia estúpida, és de burros. El llen-
guatge escrit és una tecnologia massa geni-
al, un invent humà fabulós. No fer-lo servir 
seria com decidir no prendre medicines o 
negar-se a viure amb l’electricitat.   

El llibre de paper segueix sent, amb per-
mís de les pantalles, la plasmació més per-
fecta del llenguatge escrit. Ho ha estat des de 
fa segles, tal com ens explica Irene Vallejo 
a L’infinit dins d’un jonc, el seu viatge apas-
sionant als orígens d’aquest objecte preciós. 
Però segurament encara ho és més avui, per-
què ens permet alentir el pas enmig d’un 
món frenètic i sorollós. Aquest objecte tan 
senzill i alhora tan complet, que conté tan-
ta vida amb tota l’ambigüitat que li es prò-
pia, ens dona la possibilitat d’estar amb 
nosaltres mateixos, de deixar volar la 
imaginació, de jugar amb les paraules 
i fer-les nostres, com bé aprèn la prota-
gonista sense nom de Jo, que no he co-
negut els homes, la hipnòtica novel·la 
de Jacqueline Harpman. Els llibres 
pròpiament no serveixen de res i 
alhora ho són tot: representen a 

la perfecció allò que Nuccio Ordine ha des-
crit com “la utilitat de l’inútil”. El mateix po-
dríem dir de l’art o la filosofia. Què seria la 
vida sense coses belles i inútils? Els que vi-
uen sense llibres no saben el que es perden.      

Sovint es diu que el xovinisme (o naciona-
lisme excloent, supremacisme o digueu-ne 
com vulgueu) es cura viatjant. Doncs bé, una 
manera de viatjar a l’abast de tothom, i ara 
mateix, en plena pandèmia, gairebé l’única 
possible, és amb els llibres, amb la lectura re-
posada. Llegir és un passaport sense fronte-
res ni físiques ni temporals, et pot fer viat-
jar a qualsevol lloc, també al passat i al fu-
tur. Els llibres no només et permeten sortir 
del teu petit o gran cofoisme, de les quatre 
parets de l’habitual entorn de referències, 
sinó que també foragiten la temptació de la 
serp global del populisme, aquest insidiós 
monstre ideològic disfressat de veritat an-
tipolítica que avui ens amenaça a tots, un vi-
rus tant o més perillós que el covid-19.    

En aquest segon Sant Jordi confinat ce-
lebrem de nou la paraula escrita, el poder de 
la qual, com deia Václav Havel, no és unívoc 
ni transparent: et pot estimular la llibertat 
i la veracitat o hipnotitzar-te i fanatitzar-te. 
Només depèn de nosaltres què en fem, de les 
paraules. Igual com passa amb les medici-
nes o l’electricitat, els llibres poden fer-se 
servir de moltes maneres. El que és clar és 

que no llegir-los és perdre’s un tresor ex-
cepcional, és empetitir-se, és negar-se un 
mateix un dolç plaer sense límits, farcit 
de fantàstiques temptacions.  

Sí, ho repeteixo, no llegir és de bur-
ros, encara que llegir no ens faci 

automàticament millors ni més 
feliços.
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