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quest, Sobre la lectura, és el
títol d’un llibret que va pu-
blicar Quaderns Crema, en
traducció al català d’Anna

Casassas, d’un text de Marcel
Proust pensat com a prefaci per a la
traducció que va fer de Sèsam i els
lliris, de John Ruskin, però que es va
independitzar de seguida com una
defensa de la lectura i una anàlisi del
poder dels llibres en la vida.

En els moments actuals, acostu-
mats com estem a la propaganda di-
recta, a la pedagogia entesa com a
eficàcia immediata i a les consignes
nobles de les autoritats culturals, pot
sorprendre el lector el discurs pon-
derat i prudent sobre el fet de llegir,
lluny de les consignes i manaments
estrictes, gairebé militars, que tro-
bem en molts manuals actuals que
prometen tots els beneficis haguts i
per haver si els ciutadans s’interes-
sen per aquesta activitat.

L’autor parla dels beneficis de la
lectura en general no pas des de fo-
ra, com l’entès o el mestre que
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aconsella, encarrila i guia per l’únic
bon camí; aquí l’autor parla des de la
seva experiència personal, des del
costat del llibre, i per això el text pot
semblar una mica distant, fins i tot
fred, tot i que al final s’imposa la re-
flexió ponderada i l’eficàcia és més
fonda, més intensa que les ordres
dictades des de dalt per un manda-
tari cultural.

També pot sorprendre la crítica
que fa en dues o tres ocasions de les
desviacions o excessos de la lectura,
per exemple quan diu que “fer-ne
una disciplina és donar un paper
massa gran al que tan sols és una
iniciació, perquè la lectura està en el
llindar de la vida espiritual, pot intro-
duir-nos-hi, però no l’és”.

Parla després de casos patolò-
gics, de depressió espiritual, en què
la lectura pot convertir-se en una
mena de disciplina curativa i ser l’en-
carregada de reintroduir perpètua-
ment un esperit mandrós a la vida
de l’esperit.

Recorda aquelles paraules de
Descartes “la lectura de tots els lli-
bres bons és com una conversa
amb les persones més honrades
dels segles passats que n’han estat
els autors”. És una conversa amb
homes molt més savis i més interes-
sants que els que podem tenir oca-
sió de conèixer al voltant nostre.

Però la lectura es pot tornar peri-
llosa quan en comptes de despertar-
nos a la vida personal de l’esperit,
tendeix a posar-se al seu lloc, quan
ja no veiem la veritat com un ideal
que només podem aconseguir amb
el progrés íntim del nostre pensa-
ment i amb l’esforç del nostre cor... I
més endavant ens ensenya com un
esperit original sap subordinar la lec-
tura a la seva activitat personal. Ho
repeteixo, tot i la forma inicial més li-
terària i aparentment menys pràcti-
ca, aquest llibret és riquíssim en inci-
tacions i observacions profundes i
profitoses sobre la lectura. Una peti-
ta joia. ❋
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Un text de Marcel
Proust, que havia
de ser el prefaci
del llibre d’un al-
tre autor, fa una
defensa pondera-
da i prudent, apa-
rentment freda i
distant, de la im-
portància del fet
de llegir, des de
cultural a espiri-
tual. Un text que
ara recupera
Quaderns Crema
i que manté la vi-
gència tot i el pas
dels anys. Una pe-
tita joia

omentava un aficionat, en una
de les trobades anuals de tinti-
naires a Catalunya, que quan de
menut llegia les aventures de

Tintín tenia el convenciment que el seu
heroi era català. “De la mateixa manera
que un francès se’l feia seu i un hongarès
creia que la creació d’Hergé havia nascut
a Hongria. Parlaven la seva llengua”, va
reblar un altre dels seguidors.

Actualment, aquesta és també una de
les claus per les quals el personatge lite-
rari Geronimo Stilton s’ha convertit en
un dels personatges de ficció més popu-
lars per a nens i nenes. En català s’ha ve-
nut 1.000.000 d’exemplars dels seus lli-
bres. L’idioma marca una diferència amb
un altre ratolí famós, Mickey Mouse, que
com apunta el director de l’adaptació
teatral Geronimo Stilton. El musical
“sempre parla en castellà”. Però l’idioma
no és l’única causa perquè nois i noies
dels darrers cursos de Primària facin que
els llibres de Geronimo Stilton siguin els
més llegits (òbviament per damunt dels
de natus) a l’escola. Entre els diversos
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esquers que utilitza la sèrie per
atraure lectors (important, són
primers lectors) es troba la re-
conversió del llibre en un objecte
de proximitat que abasta força
elements extralingüístics. Un
d’ells és la cultura visual. Els lli-
bres integren al text força il·lus-
tracions, i la tipografia s’altera
amb paraules acolorides de molt
divers tractament. En ocasions,
el text també fa giragonses com
si d’un poema visual es tractés.

Per evitar perdre el fil de la
narració, els llibres de Geronimo
Stilton inclouen petits destacats,
com si fossin notes a peu de pàgi-
na, que clarifiquen conceptes i si-
tuacions que es troben al relat.
Per acabar de donar una dimen-
sió d’entorn proper, les edicions
especials de tapa dura que expli-
quen les aventures del ratolí pe-
riodista al Regne de la Fantasia
incorporen olors per endinsar el
lector al món de la fantasia amb

uns components ben reals. També
s’utilitzen diverses flaires al musical
Geronimo Stilton, que s’estrena ofi-
cialment el 13 de desembre al teatre
Condal de Barcelona, després d’unes
representacions prèvies. A més d’en-
sumar olors, els espectadors podran
escoltar les cançons de Manu Guix i
la veu de Lloll Beltran que fa el paper
de bruixa.
    Aquesta obra es bassa en les aven-
tures del Regne de Fantasia, de les
quals Destino ja ha publicat cinc vo-
lums. El territori Stilton és molt ex-
tens. Hi ha la col·lecció de petits lli-
bres, còmics, dibuixos animats i les
aventures de la seva cosina Tea Stil-
ton de les que ara s’ha publicat La
princesa dels gels. Aquest darrer lli-
bre sembla un intent de fer créixer
l’obra paral·lelament a com es fan
grans les criatures. Un mètode simi-
lar a l’usat a Harry Potter en la seva
adaptació cinematogràfica, en què la
darrera tramesa té un caràcter i una
estètica més adulta. ❋
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