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sep Maria Aloy, en un excel·lent,
elaborat article al digital El Nú-
vol, examina els dubtosos resul-
tats que sovint s’aconsegueixen

als centres de secundària amb les lec-
tures programades, allò que se’n sol
dir “lectures obligatòries”. Els profes-
sors hi tenen seleccionats uns quants
llibres, que solen ser narratius, i que
els alumnes han de llegir pel seu comp-
te, resumir, descriure’n els personat-
ges, dir què els sembla del llenguatge
emprat, en resum un treball escolar
que correspon a aquesta àrea tan sin-
gularment important que és la lectura.

A BANDA LA CONVICCIÓ QUE molts tenim
que no hi ha mitjans o estratègia segu-
ra per a l’aprenentatge de la lectura en
els primers nivells, que fa que els alum-
nes arribin a secundària poc entrenats
i motivats en l’acte de llegir, i suposant
encara que la narració a analitzar sigui
apropiada a l’edat i nivell general dels
alumnes, els treballs que aquests rea-
litzen es desenvolupen de tres mane-
res: Un tant per cent petit de la classe
llegeix el llibre personalment, l’estu-
dia tal com els han manat i fa els deu-
res complementaris al més bé que pot.
Un tant per cent gran  no es llegeix el
llibre, cerca a internet les referències
a l’obra en qüestió i, espigolant d’ací
d’allà, redacta un treball sargit, tot es-
perant que el mestre o la mestra s’em-
passi que sí que se l’ha llegit. Un tercer

J tant per cent petit, absolutament im-
mergit en la ganduleria,“copia i engan-
xa “ allò que internet posa.

ELS PRIMERS HAN SIMPLEMENT fet els
deures, però vista la situació quasi es
mereixen els altars. Els segons són al-
hora uns trapelles i uns ingenus, per-
què han treballat sense treure profit
de res, tot el que han fet és infantil;
són, però, culpables sense cap dubte.
Els tercers són uns barruts amb vora-
vius cínics, i a més a més se separen
clarament del vincle amb el professor,
perquè tant se’ls en dóna del que els di-
ran i, com veurem de seguida, desafien
l’autoritat, fan befa de la cultura i de
l’escola. Perquè ara ve la grossa: Josep
Maria Aloy, com a docent i capdavan-
ter estudiós de la lectura i literatura
juvenil, ha investigat i descobreix que,
passat el fet, els alumnes que en major
o menor grau han fet trampa, en pre-
sumeixen i comenten la jugada en mis-
satges intercanviats pel mòbil; frases

com “espero que tu tampoc l’hauràs
llegit”, “menudo rollo”, “la bruixa de la
profe es quedarà fotuda”, “Hale a la
mierda con tanto comentario”, i al-
tres de més mal gust, han anat d’ací
d’allà.

JO RECORDO DELS MEUS TEMPS de pro-
fessor d’institut que quasi mai trobava
un alumne que no s’hagués llegit, bé o
malament, sol o acompanyat d’un
company més espavilat, els llibres re-
comanats; es veia que alguns no l’ha-
vien entès, d’altres que no se l’havien
acabat, i els més redactaven comenta-
ris pobres. Calia acceptar-ho, perquè
almenys s’havien posat a treballar. És
clar que sempre hi ha passotes que, si
els fas comentar una foto de l’Acròpo-
lis d’Atenes et diuen que és un munt de
runa. Són anècdotes. Això d’ara és pit-
jor: desentendre’s de la lectura i mo-
far-se del professor és afiliar-se a una
nul·la concepció del valor de la llengua
i de la construcció literària. Són gent
que no deuen servir per estudiar, per-
què tot estudi s’inicia amb la lectura
atenta del contingut, baldament sigui
una equació. Aquesta trepa de prete-
sos s’han apuntat només a la consigna
de la colla, prefereixen el carrer a l’au-
la, se serveixen únicament del llen-
guatge sincopat, abreujat i gens orto-
gràfic, de les perilloses pantalletes. I la
lectura –enyorat Alexandre Galí– no
és per menystenir.
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EL
DIBUIX

Fer

ra l’endemà del festival dels Pujol al
Parlament. Al bar Cap Verd de Gràcia

es feia un sopar rus per festejar el primer
dia que Serguei Dovlàtov va trepitjar Nova
York, fa 36 anys. El sopar el cuinava el seu
traductor al català, Miquel Cabal, que, junt
amb LaBreu Edicions, ha propiciat una de
les més felices operacions editorials dels
últims temps: de l’autor rus, que va morir
a Nova York el 1990 a causa de l’alcohol, ja
han publicat La zona, La maleta, El com-
promís (obligat per a periodistes) i Els nos-
tres (el darrer i, per al meu gust, el millor).
És una operació feliç per la continuïtat en
la publicació de la seva obra –l’any que ve,
més–, per la seva potència i singularitat i
perquè això no ha passat a tot arreu. Ben-
aurats nosaltres. Membre de la colla del
Nobel Brodsky, Dovlàtov “és referent, so-
bretot per a la generació dels anys setanta
i vuitanta, la comunitat jueva i també per
als immigrants soviètics als Estats Units”,
m’explica per e-mail la Daixa, una lingüista
russa instal·lada a Olot.

En el sopar, el traductor serveix una
arengada abrigada, una sopa vermella i
uns farcellets de col, didalet de vodka in-
clòs. “Menys els peus plans, això ho cura
tot”, proclama en Joan Vigó, que per les
postres llegirà Els nostres. El vermell sem-
bla molt adequat per a una part de la con-
versa, que se’n va cap als Pujol. Justament
aquesta setmana he trobat aquest titular
en un diari del 1980: “No hi ha prou sang a
Barcelona”. És un anunci de Creu Roja. En
el mateix diari n’hi ha un altre, on una se-
nyora amb permanent exclama: “A casa
vam comprar accions de Banca Catalana
ja fa molt temps. Ens va fer il·lusió formar
part d’un banc català que tot just naixia.”
Això em porta, de nou, a Els nostres, on
Dovlàtov descriu amb ironia franctiradora
els personatges més extravagants de la
seva família. La descripció dels seus és tan
deliciosament ferotge, que esbotza tota
delimitació clàssica o confortable. La que
podríem trobar, per posar un exemple, en
el tuit del compte de CiU, del 3 de gener
passat, que, un cop retocat i en ple avan-
çament electoral, afirmava: “El repte que
ara tenim al davant és que a casa anem
junts.” I em ve al cap la frase de l’exprimera
dama, Marta Ferrusola, al Parlament: “Ca-
talunya no es mereix això”, erigint-se, com
de costum, en la veu de la consciència del
país. “La sensació que tinc llegint Dovlàtov
és de plorar i riure al mateix temps”, em
diu la Daixa. El mateix que amb el paper
dels Pujol i alguns diputats al Parlament.
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