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om cada any, puntual, l’entra-
nyable festa de Sant Jordi ens
invita a una triple celebració
de la cultura: llegir libres, llegir

en català i llegir per plaer. Aquesta
festa tan nostra arrossega sempre un
aire de primavera aromatitzat per
una certa visió dionisíaca de la vida,
de les relacions humanes, del mateix
acte de llegir. La rosa, l’amor, la festa i
el llibre, quatre cares d’un mateix pre-
sent que els catalans i catalanes ens
regalem el 23 d’abril.

LLEGIR, DIUEN ELS LINGÜISTES, és una de
les habilitats que la història neolítica
del llenguatge gràfic ens ha afegit a les
competències naturals de l’oralitat.
Ho tenim assumit, però el costum de
llegir tires de criptogrames en super-
fícies més o menys planes no deixa de
ser un estrany miracle en l’evolució
de l’espècie. De fet, hem evolucionat
plegats al compàs de la intensificació
de la lectura. Les societats més cultes
són les que s’han imposat l’aprenen-
tatge universal de les arts de la lectu-
ra i de la pràctica permanent de l’acte
de llegir. Llegir per viure més, diria
Umberto Eco. Sí, hem après a viure
més i millor gràcies al llibre. I ara, en
la nova era digital, no parem d’exerci-
tar-nos en la recepció i reemissió de
textos. Les estadístiques sobre el
creixement de lectors en tots els seg-
ments són indiscutibles.

PER AIXÒ, SANT JORDI és també una pa-

C rada anual de la comunitat catalana
per preguntar-se quina hauria de ser
la seva plenitud lectora. Si llegir és
una de les quatre grans competències
d’una comunitat de llengua, la nor-
malització general del català passa
també per les pràctiques de lectura
en la nostra llengua. Per tant, llegim
en català? Què llegim en català? I com
cada any, una oportuna enquesta del
gremi del llibre –Hàbits de lectura i
compra de llibres a Catalunya 2013–
ens aporta algunes claus de compren-
sió, no precisament eufòriques.

L’ESTUDI ASSEVERA que poden llegir en
català “sense haver de recórrer cons-
tantment” a un diccionari, gairebé el
90% dels catalans. Podríem estar pit-
jor. Ara bé, quin és l’idioma de lectura
de llibres “habitual”? Les xifres no po-
den ser més eloqüents: un 22% en ca-

talà contra un 73,3% en castellà. I la
cosa s’agreuja encara més si la pre-
gunta es formula sobre “el darrer lli-
bre” llegit: llavors la proporció és de
17 contra 80. Òbviament, aquí tenim
un problema: els lectors, els editors i
els llibreters, però sobretot la comu-
nitat catalana. A 40 anys de la “fabu-
losa” transició i amb immersió lin-
güística a l’escola, tot el que hem
aconseguit és un escàs 20% de lectura
en català a Catalunya?

AMICS LECTORS, més enllà de la vindi-
cació de normalitat, la festa del llibre
és també un cant a la llibertat indivi-
dual i al plaer del llegir. Una de les
seccions centrals de l’enquesta men-
cionada té un interès singular. Pre-
gunten als interlocutors aspectes so-
bre el que en diuen la “lectura de
plaer”. Resulta que entorn de dues
terceres parts dels lectors de llibres
ho fem per plaer, i les dones més que
els homes: per exemple, del 2010 al
2013 han passat del 61,7 al 67,7%
les que així ho declaren.

EN SUMA, VINDIQUEM la proclama festi-
va de Sant Jordi que ve a dir: hi ha una
forma secreta i única de llegir, la del
plaer solitari. La que es conrea en els
jardins recòndits de la intimitat in-
transferible. La lectura inútil, que no
serveix per sobreviure. Però, és la que
t’ajuda a viure més i a saber exercir la
virtut de la pietat amb tu mateix i els
altres. Fes-ne l’experiència.

Llegir per plaer

Periodista i professor de
comunicació a la UPF.

HEM APRÈS A VIURE
MÉS I MILLOR 
GRÀCIES AL LLIBRE
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A 40 anys de la
transició i amb immersió
lingüística a l’escola, tot
el que hem aconseguit és
un escàs 20% de lectura
en català a Catalunya?
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ada vegada que un petit cop de sort
agraciava la família, la meva àvia inter-

pretava aquella bona estrella com el senyal
d’una desgràcia imminent. “Vés a saber què
ens passarà, ara”, exclamava amb veu oracu-
lar, aigualint-nos a tots el moment de joia.
Aquesta impressió de “felicitat glaçada”
acompanyarà tot el recorregut del “procés
sobiranista”. Semblem educats en el budis-
me zen: hem après l’art de paralitzar el movi-
ment. Avui aquesta paradoxa es materialitza
en un fet crucial. D’una banda, amb tota la
netedat democràtica del món, insistim que
el proper 9-N hem de poder celebrar una
consulta d’autodeterminació. Però, de l’altra,
cada cop són més raonables els dubtes que
ens empenyen a pensar que potser, depe-
nent de les condicions generades, no sem-
pre serà desitjable celebrar aquesta consul-
ta. M’explico. L’espanyolisme, de dretes i

d’esquerres, no només ha oficiat el seu no a
la consulta. El que ha fet és, sobretot, rubri-
car que la discussió política forma part del
seu patrimoni governamental. Per això van
tancar la sessió del Congrés com aquell qui
tanca una carpeta. Amo i senyor del temps
polític, l’espanyolisme ara pot permetre’s
alenar dilatoris espectres de terceres vies, o
entonar cants de sirena com els d’una refor-
ma constitucional en clau federalista promo-
guda pels mateixos que es van cepillar l’Esta-
tut. L’espanyolisme d’esquerres ha diagnos-
ticat que cal “fer complir la llei” i que a Cata-
lunya es viu una situació totalitària. L’espa-
nyolisme de dretes ja comença a cridar a fi-
les els civils i a donar xifres d’exiliats a causa
del sobiranisme. Són dues maneres d’impo-
sar la violentació: una induïda i una maquilla-
da de legalitat. Entremig, és molt probable
que a l’espanyolisme, tan incendiat i ferit en
el seu orgull atàvic, se li escapi més d’un pe-
tard. Abans que la consulta caldrà assegurar
el dret i les condicions que fan possible que
una votació sigui digna, democràtica. Que
Déu i l’ONU i la UE ens emparin.
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