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o es pensi el lector que
és fàcil plantejar amb
equanimitat el que aquí
es plantejarà, però pas-

sats els aldarulls mediàtics de la
jornada llibresca, aquest articulis-
ta creu que potser ha arribat l’hora
de dir algunes coses, no fos cas que
se’ns oblidessin (coses no pas no-
ves, sinó de vella polèmica). I és
que la gent que ens dediquem a la
literatura, sigui ensenyant-la pa-
cientment, sigui escrivint-la tam-
bé pacientment, sigui pensant-la
encara més pacientment, perquè
la considerem, en poesia, narra-
ció, teatre o assaig, un valor per-
manent, un coneixement, un es-
tat de la consciència, i que la ve-
iem com una memòria impres-
cindible, i una eina imprescindi-
ble per a l’ètica humana, i que, per
tant, considerem cada text litera-
ri en funció del seu valor en valors
de tota mena, tant ètics com estè-
tics, com ideològics, dic, aquests,
quan s’acosta la jornada dels lli-
bres ens veiem com alterats, des-
pertats per una certa angúnia,
gairebé provocats per una sobta-
da allau de presència de nous lli-
bres i de nous autors i de grans tí-
tols i de publicitat (un anunci de
llibres, un fet arqueològic dins el
món publicitari!), i d’entrevistes, i
de suplements, i de connexions
en directe, i de taules de firmes, i
de presentacions, i de fotos de
grup, i de llistes de vendes, i fins i
tot de polèmiques i de tensos de-
bats radiofònics o televisius.

I QUEDEM ASTORATS, en silenci,
esperant que l’onada passi, i tot
torni a la calma habitual, al desin-
terès habitual dels mitjans, dels
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publicistes, i de la majoria de la
gent per la literatura. Perquè sa-
bem on estem. Perquè sabem que
si tota la literatura que diuen que
es ven el dia de Sant Jordi (tot ba-
sat en percentatges comercials)
fos realment literatura, i realment
es llegís (quants de llibres passen
directament a la lleixa...), seria im-

possible que la humanitat, al-
menys la catalana, fes tantes atza-
gaiades la resta de l’any. Perquè o
bé no s’aprofita gaire, o bé el que es
ven té de literatura la forma. Una
forma que invariablement és nar-
rativa, en el sentit més pla del ter-
me, o sigui que explica alguna his-
tòria, una mica antiga, no fos cas
que el present ens atrapés, en pro-
sa clara i ordenada, i per a tots els
públics. Un any toca de misteri,
l’altre de fantasia màgica, l’altre
d’erotisme femení, i l’altre de fet
històric català, o de la guerra civil.
Centenars de novel·les escrites
per Sant Jordi, algunes amb pre-
mi, que s’acumulen a les lleixes

dels llibres perduts. I llibres d’oca-
sió, és clar, els dits mediàtics, de
tots aquells que, abusant, i cal dir-
ho clarament, abusant de la seva
condició de persones conegudes,
en connivència amb l’editor, te-
nen la poca decència de fer-se
passar per novel·listes o assagistes
seriosos. Res a dir. El públic, si tin-
gués una formació literària mitja-
na, no compraria, però compra,
aquell dia. Perquè la resta de l’any,
les llibreries tanquen, i totes les es-
coles i instituts fan llegir llibres en-
tenedors, i les editorials promocio-
nen literatura juvenil d’encàrrec, i
totes les institucions i tothom
s’obliden del patrimoni literari
real (que és molt, si es coneix), de
manera que hi ha autors canònics
que ja no s’editen o estan esgota-
des les edicions, i no es reediten, i
el govern de torn és incapaç de te-
nir-ne una edició pública i filològi-
ca ben feta, i la crítica, borrosa, no
aconsegueix trobar, entre tantes
publicacions passatgeres, gairebé
cap obra de valor permanent, ro-
busta, feta per algú que, a part de
tenir ofici, té alguna cosa a dir, i
ens diu alguna cosa.

DEFENSEN, MOLTS, que allò im-
portant és que els joves llegeixin,
que la gent llegeixi, que hi hagi
moltes publicacions, i que cal po-
sar-ho fàcil, entenedor, per “en-
grescar”, diuen. I l’editor vol ven-
dre, i compta el valor d’un llibre en
els milers d’exemplars. Tot això
comporta que, de llibres, no en fal-
tin, ben al revés, ens surten per les
orelles. Però comporta un greu
oblit, que el més important en
aquesta vida no és llegir, sinó en-
tendre, no és que hi hagi llibres, si-

nó que siguin realment un lloc per
aprendre, car és suficient una lec-
tura, un poema, una obra de tea-
tre, un bon assaig, per obrir un
món, el món, a una persona, a un
alumne, a qualsevol, si aquesta
lectura ha desvetllat en el lector la
raó o consciència del seu propi viu-
re, i ha trobat en el llibre la reflexió,
la vivència de la realitat i de la seva
real complexitat. Si el món funcio-
nés bé, si la vida prengués imme-
diatament un sentit, no faria falta
ni escriure ni llegir. Perquè per
passar l’estona val llegir un llibre,
però també valen moltes altres ac-
tivitats, que també cal viure i
aprendre. Però la literatura, tal
com l’entenem uns quants, segu-
rament una minoria ja gairebé se-
creta, és una eina per viure, una ei-
na de la vida dels humans, i no per
passar l’estona. O sigui que la festa
del llibre, de la qual fem tants esca-
rafalls els catalans, enorgullint-
nos del nostre estat cultural, i com
mirant amb superioritat altres po-
bles i cultures, ho és del llibre, això
segur, però de la literatura i del co-
neixement, això sembla que no. Sé
que n’hi ha que em titllaran de cul-
turalista i de poc democràtic o d’eli-
tista, i s’equivoquen: el que és real-
ment democràtic i cultural és ense-
nyar bé el valor de les coses, i donar
valor a les coses, i no pas organitzar
un circ per vendre una mentida
cultural. I menys aprofitar-se’n,
com fan molts, fent-se passar per
grans literats. Però ja no hi ha re-
mei. Només cal veure com una cas-
ta, instal·lada als jurats literaris i
les editorials, regala cada any el
premi o l’edició al primer amic o
amiga que passa. Si Riba, o Ferra-
ter, o Brossa, rics en tota mena de
significats, per dir-ne alguns de ca-
talans, aixequessin el cap! En fi,
signes dels temps, segurament, pe-
rò no cal que, a més a més, esti-
guem cecs. Perquè, repeteixo, les
llibreries, tanquen. I no tornen a
obrir. Potser aquesta és l’autèntica
literatura d’ara. La ignorància.

Ressaca llibresca

LA LITERATURA ÉS UNA EINA PER
VIURE, UNA EINA DE LA VIDA DELS
HUMANS, I NO PER PASSAR L’ESTONA

PEP DUIXANS

Doctor en filologia i ensenyantJosep Maria Uyà

El més important
en aquesta vida
no és llegir,
sinó entendre

Fa un parell de setmanes la
Sra. Teresa Forcades i el Sr.
Arcadi Oliveres, reputats
membres de la comunitat
cristiana, varen presentar
una plataforma electoral
que té intenció d’anar a les
properes eleccions. Aquesta
iniciativa vol agrupar els
moviments de descontents
i indignats, canviar el siste-

ma polític i econòmic ac-
tual per un que agradi més
i ser el primer pas que ha
de portar el poble català
cap a una nova constitució
per a una futura república.
Algunes de les mesures del
manifest donen suport a:
“l’expropiació de la banca
privada i la defensa d’una
banca pública i ètica...”,
“salaris i pensions dignes,
no als acomiadaments, re-
ducció de la jornada laboral
i repartiment de tots els
treballs...”, “democràcia

participativa, reforma elec-
toral, eliminació dels privi-
legis dels polítics i lluita de-
cidida contra la corrupció”,
“habitatge digne per a tot-
hom, moratòria dels des-
nonaments i dació en pa-
gament retroactiva”, “no a
les privatitzacions, poten-
ciació del sector públic sota
control social”, “la recon-
versió ecològica de l’econo-
mia, expropiació i socialit-
zació de les empreses ener-
gètiques i sobirania ali-
mentària (ja m’explicaran

què caram vol dir això)”,
“drets de ciutadania per a
tothom, derogació de la le-
gislació d’estrangeria”,
“mitjans de comunicació
públics sota control demo-
cràtic”, “Solidaritat inter-
nacional, i per una Catalu-
nya sense exèrcit i fora de
l’OTAN”. ¡Déu n’hi do, qui-
na carta als Reis més flori-
da! Qualsevol acció social
que busqui una millora en
la vida de la ciutadania i
promogui canvis que afa-
voreixen el desenvolupa-

ment reformista de la so-
cietat és, o hauria de ser,
ben rebuda. Però aquesta
pretensió, quan es fa des
del discurs més demagògic
i populista es converteix en
una farsa. Els dos protago-
nistes d’aquesta “croada”
han impulsat una sèrie de
consignes electoralistes
plenes d’ingenuïtat i sim-
plicitat que semblen un joc
naïf de col·legials i que, se-
gons com, atempten con-
tra la intel·ligència i la res-
ponsabilitat de tots ple-

gats. ¿Que no ho voldríem
tots, el que es diu en el ma-
nifest? ¿Que el que plante-
ja són solucions reals als
problemes reals? Si us
plau, una mica de seriosi-
tat! Seria ridícul si no fos
perquè resulta desesperan-
çador i grotesc un malbara-
tament tal d’energies i il·lu-
sions que no porten enlloc.
Dec estar plena de prejudi-
cis, però que la pluralitat,
emblema del país i agluti-
nadora de sinergies, vingui
fomentada per persones
que, sense voler treure mè-
rits a la seva trajectòria,
pertanyen de manera tan
clara i evident a una doctri-
na, evidencia que ens pas-
sa alguna cosa greu.

Tremendament demagògic
Isabel Llauger
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Directora de
comunicació




