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L’
altre dia vaig arribar tard a
casa, i en un estat poc apte
per a la lectura i per al son,
vaig caure davant de la

tele, i via zàping vaig arreplegar
l’inici de la pel·lícula de Ford The Se-
archers, patèticament batejada
aquí com a Centauros del desierto.
Va ser com un retorn al paradís.
Com pot ser que ens oblidem tan so-
vint, tan ingratament, de les coses
que ens fan feliços? Amb un sentit
dramàtic i una economia de mitjans
dignes d’Homer, dignes de Shakes-
peare, Ford planteja i desgrana el
conflicte d’una manera tan embol-
callant i suggestiva que en pocs mi-
nuts em preguntava com és que, po-
dent veure coses com aquesta –i a
prop de Ford hauríem de posar-hi
Wyler, Manckiewicz, Houston,
Tourneur, i també Kubrick, Hit-
chcock, Losey, Fellini, Pasolini, Bu-
ñuel, Truffaut, Kurosawa, Delvaux,
Tarkovski– em dedico a veure’n d’al-
tres que no s’hi poden ni comparar.

Feta l’observació –senil, segura-
ment–, cal constatar que a partir
d’un cert moment, en la vida, so-
bre allò que no transites per pri-
mer cop és impossible fer-ho amb
innocència, si és que algun cop ens
ho havíem pogut permetre. El pro-
tagonista Ethan Edwards –John
Wayne en plena forma– dedica

anys a buscar les dues noies de la
família que els indis van raptar en
l’atac en què van matar els adults,
i ho fa en companyia d’un nebot –a
qui es resisteix a reconèixer com a
tal–, Martin, mestís i força més
jove. Són els prototipus d’he-
roi impulsiu, generós i pri-
mari, lògic en primera ins-
tància en la seva conducta
aquest, endurit pel temps
i les amargors de la vida,
carregat de contradic-
cions l’altre, talment
Aquil·les i Ulisses.
Aviat el jove s’adona
del conflicte interior
d’Ethan, decidit a
matar les noies
quan les trobi, per
alliberar-les de l’in-
fern de l’ofensa
d’haver estat presa
física i moral de pre-
tesos salvatges, per
alliberar-se’n ell ma-
teix al cap a i a la fi. La
recerca és plena de
desànims, de retorns

parcials, de conflictes entre tots
dos protagonistes, i ja es va veient
que les coses no són simples. En-
tretant, Ford aprofita per mostrar
un cop i un altre el seu paisatge
preferit, Monument Valley. El final
és prou conegut –i en certa mane-
ra previsible– per ara estendre-
m’hi, sobretot en la bellesa de la
melancòlica escena concloent: de
la síntesi dels contrastos, de la su-
peració de les contradiccions es-
sencials n’emergeix el prodigi de
l’autoreconeixement que els grecs
–pares de l’invent– en diuencatarsi.

Catarsi o reconeixement sense
mirall caldria per valorar les raons
de la vaga dels treballadors de Ren-
fe: volen un aparcament de cotxes
cobert a la terminal de Barcelona.
Una amiga usuària d’aquesta des-
gràcia nacional em fa el comentari
més obvi: com és que els treballa-
dors de la Renfe no van a la feina en
tren? Es podria entendre que, sent
la trama ferroviària més que defici-
tària en termes de cobertura de ter-
ritori –això no ho dic jo, això ho lle-
geixo a pertot on surt la qüestió–,
alguns dels treballadors no agafes-
sin el tren perquè no els fos possi-
ble, perquè no tenen cap estació a
prop de casa. Però si la cosa dóna
per fer una vaga, vol dir que són
tots els dependents els que no fan
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assada la festa –anava a dir
la febre– de Sant Jordi i del
Dia del Llibre, potser aniri-
en bé una sèrie de reflexi-

ons modestes sobre aquesta diada.

Primer: Voldria constatar l’efi-
càcia: els carrers del centre plens
de gent –lectors, la majoria– i la
petició de signatures als autors
triats i exposats a les parades –al-
guns amb cues i tot– demostra
que les iniciatives a favor de la lec-
tura, si es fan amb seny i paciència
–o sigui que es converteixen en
tradició–, són un bon estímul i po-
den ajudar molt a elevar el nivell
lector del país.

Això no vol dir que ens haguem
d’inventar noves diades, sinó que el
que cal és aprofitar l’exemple de les

No hi ha sant sense vuitada
que ja tenim, per augmentar els in-
vents i les ocasions per fer més lec-
tors. A la tele, per exemple, ja hi ha
un bon programa de llibres, L’hora
del lector, informatiu i formatiu,
però el fet que sigui al segon canal
ja diu que les autoritats televisives
el tracten com a matèria culta i una
mica minoritària, quan amb un
bon debat –als llibres hi ha tots els
temes– a una hora popular el tema
debatut arribaria a molt més pú-
blic. Imaginem què podria ser un
debat sobre els diaris en català amb
la novel·la Se sabrà tot (publicada
per Proa i guanyadora de l’últim
premi Sant Jordi de novel·la) de
tema de fons i amb la presència de
Xavier Bosch, el seu autor, de testi-
moni. És un petit exemple del que
encara queda per fer.

Segon: El caràcter competitiu de
les vendes de la jornada s’accen-
tua any rere any i potser aquest
aspecte comercial s’hauria de
compensar amb iniciatives més
desinteressades. Per exemple: pu-
blicant al costat dels més venuts
els que mereixien més atenció del
públic. O publicant uns nivells
d’exigència per a lectors amb dife-
rents nivells de lectura, perquè
fins ara tractem els lectors com si
tots fossin iguals i amagant l’es-
forç mínim que tota lectura exi-
gent reclama. Com a mínim hau-
ria d’haver-hi el nivell de principi-
ants i el d’exigents o iniciats. O
dels llibres amb ambició i els opor-
tunistes, que cada any hi ha més
Aznars i Masos fent la competèn-
cia a la ficció... Això si no és que

ens volen acabar de convèncer que
la política també és ficció de la
bona.

Tercer:Els poetes! Els grans obli-
dats de la festa són els llibres de poe-
sia. Calen iniciatives per acostar la
poesia i els poetes al gran públic. Un
festival de poesia per tancar la festa?

Quart: Insistir en l’esforç mínim i
gradual, o sigui, en la pedagogia de
la lectura, perquè si no ens troba-
rem aturats cada any en els bestse-
llers narratius, o en oportunistes
polítics i socials menys innovadors i
agosarats, i cal recordar que la lite-
ratura és forma, llenguatge, estil... i
que la trama és un element més, so-
vint fins i tot secundari. I moltes co-
ses més que ja s’aniran dient.❋
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