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Remordiments

iuen que llegir ens fa més
lliures i en termes generals
és així. Quan davant una sèrie de dades textuals un
pren una decisió i vol estar segur que
aquesta no està condicionada pel que
li diuen els altres, aleshores és quan
ha de saber interpretar correctament el missatge que haurà llegit.

S

PERÒ ¿QUÈ VOL DIR LLEGIR, i per a què
serveix? Llegir és un hàbit més en les
cultures alfabetitzades, com ho és
també nedar, córrer, parlar, escriure, escoltar, veure una pel·lícula...
Llegir, doncs, és saber descodificar
un text escrit; és, doncs, saber-lo entendre, sempre que aquest text estigui ben redactat, i això vol dir que
l’autor ha codificat les idees amb un
estil que a l’era de la internet de les
coses podríem qualificar d’amigable.
AL SEGLE XXI LA DIVERSITAT de textos és
ben notòria a la cultura occidental:
article d’opinió, editorial, carta, reportatge, notícia, entrevista; conte,
novel·la, teatre, poesia; missatge de
mòbil, correu electrònic, text web...
són només alguns dels exemples que
tenim a l’abast. El gènere poètic, però, és probablement el registre que
més trenca les estructures sintàctiques convencionals, perquè l’objectiu del poeta –com també del prosista– és suggerir, no pas dir, és esmicolar el pensament lineal, és revolucionar l’esperit més metòdic, és transgredir les normes. Llegim poesia amb
ulleres de sol, perquè els jocs de paraules, les imatges, les metàfores no
ens danyin el nostre sistema de descodificació més habitual.
QUAN LLEGIM DESGRANEM per comprendre la suma de significats que
ens arriben al cervell, una suma que
no és pas lineal sinó concèntrica, on
les idees es van agrupant, interconnectant, per configurar un univers
semàntic a partir del qual, després,
generem opinió.
¿I QUINA RELACIÓ TÉ L’HÀBIT de llegir
amb l’hàbit de nedar o de córrer, per
exemple (a part de la necessària combinació d’exercitar cos i ment)?
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Doncs una de tan simple com aplicarhi la disciplina com a component fonamental per a la creativitat. Pot
semblar paradoxal que fem servir rutines per ser creatius, però són recursos bàsics si després volem ser plenament autònoms i lliures. Quan correm una cursa de muntanya ho podem fer de dues maneres: la primera
opció és patint tota l’estona i la segona gaudint de totes les sinuositats del
recorregut (corriols, pistes, vegetació, animals, climatologia...).
PER ARRIBAR A LA SEGONA OPCIÓ, ens cal
molt d’entrenament, i amb la lectura
ens passa el mateix. Necessitem entrenar-nos, i per justificar aquest exercici, que hauria de ser diari, hem de sa-

Llegir no tan sols ens
fa més lliures i més
autònoms, sinó que
ens fa sentir vius

ber quins beneficis ens aporta l’acte
de llegir. Podem enumerar els bàsics:
augmentem el vocabulari personal,
ens expressem millor, entenem missatges més complexos, activem la reflexió i la concentració, ampliem el
nostre camp de coneixements..., i decidim perquè som més lliures.
AFEGIM-HI TAMBÉ ALTRES BENEFICIS, com
ara la força imaginativa de poder
transportar-nos a països exòtics i llunyans, endinsar-nos en una aventura
i ser-ne els protagonistes, o també valorar un projecte d’una empresa i poder fer-ne un informe, o gaudir d’un
nivell excel·lent d’abstracció o de síntesi que ens permetrà optimitzar els
recursos per als nostres objectius empresarials o de negoci.
LLEGIR NO TAN SOLS ENS FA més lliures i
més autònoms, sinó que ens fa sentir
vius, i aquest acte tan noble el podem
fer de dues maneres: trepitjant els més
febles o defensant-los de totes les injustícies socials. Jo sempre optaré per
la segona opció, perquè llegir hauria de
ser sinònim de viure solidàriament.

i faig exercici de memòria el primer
record d’haver experimentat el sentiment o la sensació física i emocional del
que són els remordiments em trasllada
al carrer Amigó de Barcelona cap a l’any
1976. Jo tenia deu anys i, després d’haver pispat d’un quiosc un tebeo Lily
(com m’agradaven!) dels que tenien exposats a fora, en arribar al portal de casa, m’hi vaig repensar i vaig recular fins
on era l’establiment i, amb molt de
compte i dissimuladament, vaig tornar
a endreçar la publicació, que, evidentment, ningú havia trobat a faltar.
Tot i que quan vénen (no sempre que
n’he tingut he fet el gest de tornar enrere i esmenar l’error) pots no fer-los cas
i deixar que passin, els remordiments
són incòmodes i traïdors i et fan sentir
culpable sense que ho puguis evitar.
A mi em passava a l’època universitària quan m’adormia a primera hora i,
com que valorava que no valia la pena aixecar-me, agafar els Ferrocarrils i arribar
a l’Autònoma per dues o tres hores que
quedaven de classe, em girava i continuava dormint. Això sí, quan m’aixecava
per dinar no podia evitar tenir una sensació de rau-rau que m’anava repetint
que m’estava convertint en un paràsit
d’envergadura considerable i que calia
que modifiqués la meva conducta. Ara,
superats aquests dies de vagància, sóc
una treballadora exemplar i responsable,
els remordiments eterns i repetits són
els vinculats amb la gastronomia. Ells
fan que quan has gaudit d’un àpat opípar i no has tingut mesura ni amb el pa,
ni amb el vi, ni amb les postres o els licors decideixis que aquell vespre no soparàs i que l’endemà (i tots els endemàs
que vindran) faràs dieta líquida a veure
si es compensen les calories guanyades.
Els darrers han estat per culpa de l’esport. Aquest dilluns ja estava preparada.
Feia dies que no anava a nedar. A punt
d’agafar la moto em retardo més dels
dos minuts previstos fent un encàrrec i,
quan engego el ciclomotor per ja anar
a la piscina, miro el rellotge, veig que
és tard i desisteixo de la meva voluntat
esportiva. Cras error! Avui és dijous i
encara em sento malament.

