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Q
uants de vosaltres
sabeu donar raó de
com llegiu? És ben
segur que molts
lectors penitents
no podreu contes-

tar aquesta simple però cruci-
al qüestió al voltant de la vos-
tra activitat preferida. La ma-
nera de llegir condiciona la
interpretació d’allò que teniu
entre les mans i són aquests
procediments que poseu en
marxa quan obriu la primera
pàgina de l’últim llibre que
heu triat els que es descriuen
i s’expliciten en aquest assaig
de Jordi Julià titulat Un segle de
lectura.

Ara bé, que molts de vosal-
tres no pugueu explicitar
aquest moviment interpreta-
tiu –del qual se’n deriva for-
zosament la lectura– no sig-
nifica però que no sapigueu
llegir. És a dir, quan l’activitat
lectora es posa en funciona-
ment empra una sèrie de re-
cursos que lluny de ser cons-
cients són actes interioritzats
durant aquests dos últims se-
gles i mig de lectures. El per-
què llegim com llegim no és
cap caprici, respon a una evo-
lució de l’estètica de la lectura
iniciada amb la revolta ro-
màntica com a reacció al pro-
grama estètic de la Il·lustració

sobre les categories de què és
bellesa i què és literatura. Po-
sar l’accent en el caràcter re-
llevant que des de llavors ha
configurat la majoria dels
discursos teòrics i crítics al
voltant de la literatura és par-
lar de la figura central i inqü-
estionable en què s’ha trans-
format el lector i de les ma-
neres com s’ha relacionat amb
els textos i els seus autors.
Presència sense la qual seria
incomprensible entendre l’e-
volució de la literatura con-
temporània. Literatura en què
l’abolició progressiva de l’au-
tor fins a desaparèixer resulta
ser inversament proporcional
a la presència del lector.

Si preguntem al nostre veí
quin tipus de literatura li
agrada, ens donarà sense cap

mena de dubte dues possibles
respostes: pot contestar dient
que li agraden aquelles com-
posicions en què s’identifica
amb els personatges, l’autor o
l’acció que s’hi desenvolupa
–això ho anomenem lectura
sentimental– o, per una altra
banda, pot dir-nos que allò
que cerca està en la capacitat
de problematitzar alguna
qüestió i com es resol en l’obra
tenint en compte els motius
estructurals sobre els quals
descansa i es desenvolupa. Les
motivacions particulars que a
vosaltres, devots lectors, us
empenyen al vici solitari de la
lectura són vostres, però no ho
són les estratègies i protocols
de lectura de què us serviu.
L’activitat que dueu a terme
comporta un llarg entrena-

ment –tota una vida– que no
s’esgota en una única possibi-
litat, sinó que n’incorporeu de
noves a mesura que evolucio-
neu en el vostre art. Adquiriu
noves capacitats que us fan
capaços de poder desxifrar
obres que pertanyen a mo-
ments històrics diferents.

ESCOLES INTERPRETATIVES
Així, doncs, considerem la in-
terpretació del lector com el
resultat final d’una tasca que
cerca el sentit del que és escrit
a les pàgines d’un llibre. La
idea que només amb la lectura
una obra és viva i cobra signi-
ficat es deriva de la concepció
que un llibre no és res sense
un lector i que el seu contin-
gut només viu en la mesura
que és rebut per ell. Mentres-
tant, les diferents escoles in-
terpretatives s’esmercen a
trobar un mètode ideal d’in-
terpretació de l’obra literària
que acompleixi el vell somni
d’esgotar el sentit a allò que
se’ns resisteix per ser el que és.
Podeu imaginar que les im-
plicacions d’aquest raona-
ment dins la teoria i crítica
literària contemporània han
causat més d’un enrenou i
potser seria més assenyat in-
tentar una Teoria de la lectura
per part del teòrics i deixar al
text la missió de continuar
sent literatura.

A pesar que la figura del
lector ocupi una posició in-
discutible dins l’àmbit de la
teoria de la literatura resulta
inversemblant comprovar que
els libres que en parlen no
acostumen a sortir dels cercles

més estrictament acadèmics.
Per tant, resulta encoratjador
que qüestions centrals en el
debat literari actual puguin
arribar, precisament, a aquell
que més hi pot estar interes-
sat: el lector. Si no es fa axí la
paradoxa acabarà sent aclapa-
radora per esdevenir al cap-
davall eixorca tant per a la te-
oria com per a la crítica conca.

Vosaltres, lectors atents i
interessats en el desenvolupa-
ment dels mètodes d’anàlisi
literària, sabeu que accedir-hi
pot resultar, en la majoria del
casos, desencoratjador, si més
no, penetrar en l’elevada es-
pecialització d’aquests tipus
d’escrits i desfer-ne l’entrellat
amb garanties. És per això que
la intenció que abriga Un segle
de lectura no és altra que: “Un
intent de posar de manifest
que el segle XX és la centúria
de la lectura“, que “la litera-
tura pensa en el seus lectors i
es transforma i alhora trans-
forma els seus consumidors” a
més que “sorgeixen diferents
maneres d’aproximar-se als
llibres, de parlar-ne: apareixen
noves disciplines literàries i es
creen nous discursos de crítica
i de teoria literària”.

Anònims lectors, trobareu
en aquest assaig, Un segle de
lectura, un recorregut per les
formes de llegir que s’han
desenvolupat i succeït durant
un període tant crucial en
matèria literària com no n’hi
ha hagut cap altre. Una apro-
ximació al món de la crítica i
la teoria literària per a tots
aquells que en vulgueu saber
alguna cosa sense haver de
passar pels feixucs textos dels
especialistes en la matèria i
alhora un excel·lent llibre per
posar-se al dia de les últimes
tendències en els estudis lite-
raris. Un llibre per gaudir de
la millor literatura amb vo-
saltres, amics lectors, com a
protagonistes.

El problema dels motlles
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É
s ben sabut que un
dels problemes més
importants que pot
patir una novel·la
apareix quan el nar-

rador no sap desenvolupar els
seus personatges i aquests
acaben no sent res més que
estereotips. Ho pot fer a cons-
ciència, tot intentant satirit-
zar-los, però moltes vegades
s’hi veu abocat per manca de
traça. En poesia, el risc és en-
cara més gran quan el poeta
pretén descriure la vida d’un
cert personatge, que pot ser el
mateix autor o la figuració tí-
pica o atípica d’un home o
una dona d’un temps –tot-
hom té en ment els mortals
poemes que es llançaven Que-
vedo i Góngora.

Jordi Julià (Sant Celoni,
1972) intenta amb aquest Tor-
nar el dilluns una cosa ben di-
fícil: retratar la vida d’un exe-
cutiu des que es lleva, a les sis
del matí d’un divendres, fins

que se’n va a dormir, a les cinc
de la matinada de l’endemà.
Això a la primera part del seu
segon poemari. A la segona,
un únic poema de més de mil
versos (amb el mateix títol que
el volum) retrata la vida d’una
dona, Eleanora, a la recerca
d’un bocí de felicitat a través
d’un viatge en tren fins a
Montpeller, on trobarà el seu
estimat i a on repassarà el què
de la seva existència. Dues
parts que es troben perfecta-
ment lligades entre si: tenen
continuïtat temporal, el vers
emprat és l’hexasíl·lab i la
protagonista de la segona sec-
ció és la virtual autora de la
primera. Això no obstant, el
poemari pateix de simple dis-
similitud, és a dir, que les dues
seccions tenen resultats força
diferents, ja que mentre que a
la primera el poeta pateix el
problema dels estereotips i un
excessiu encontillament en la
forma (falsos sonets), a la se-
gona el vers raja perfecta-

ment, malgrat la dificultat
que suposa construir un poe-
ma tan llarg sense perdre la
tensió i sense caure en la ba-
nalitat o la dispersió.

ABSTRACCIÓ DEL JO
Si hi ha una cosa que Julià
venç amb una certa facilitat és
l’abstracció del seu jo, però
també amb diferent sort a les
dues parts de Tornar el dilluns.
Mentre que a la primera, la
descripció horària de la vida
de l’executiu esdevé poc creï-
ble, a la segona, el poeta es
converteix sense dubtes en
Eleanora. L’ànsia de literalitat
i de simple descripció de la
primera secció topa amb la
indefinició a què ens porten la
majoria dels poemes (molts
no arriben ni a descripció i el
seu sentit queda força difús) i
amb la utilització de recursos
tan extravagants com inútils:
«(“Bona nit” Bona nit. / Eh, tu!
I el meu petó? / Creies que no
hi pensava?», comença amb

dificultats la composició cor-
responent a les 21:00. En can-
vi, el llarg poema final –que
potser hauria d’haver consti-
tuït l’únic material del llibre–
es troba a l’alçada d’allò que
ens anuncia la solapa del vo-
lum, quan se’ns diu que la po-
esia de Julià “és una poesia
moral, com ara la de Gabriel
Ferrater, que també parla a fa-
vor de la felicitat”. De fet, la
petja de Ferrater s’observa amb
aquests falsos sonets de la pri-
mera part i amb la utilització
de l’hexasíl·lab, forma que
l’autor de Da nuces pueris fa
servir a la segona secció de Les
dones i els dies.

POTENT FORÇA EXPRESSIVA
Julià és capaç de construir
versos a la segona part d’a-
quest poemari d’una potent
força expressiva i semàntica,
cosa que no albira cap com-
posició de la primera meitat.
Només cal comparar els tres
versos descrits abans amb

aquests: “Puc / ser perquè peso
sobre / el matalàs i sento / els
sorolls que hi ha fora, / i ima-
gino aquest temps, / aquest
món que no em té, / que con-
tinc. Vull poder / començar a
adormir-me, / m’abandono al
meu pes, / a l’atracció del
centre / de la terra, i em deixo
/ en blanc”. O: “El dinar del
diumenge / no tindrà el ma-
teix gust, / ens empassarem,
ràpids, / postres no massa
dolces, / perquè la sobretaula /
serà cronometrada, / i les
mans cada cop / apretaran
més fort, / cregudes que en fer
força / podran marcar l’amor,
/ el temps, sobre la carn, / com
sobre arena molla, / o podran
retenir / més estona a la vora,
/ com una amarra dura, / el
que sentim / que va llevant les
àncores”.

Julià, amb aquest desdobla-
ment en executiu i dona ena-
morada, potser no fa altra co-
sa que retratar-se ell mateix
un divendres i un dissabte,
d’una setmana qualsevol en
divendres, i extraordinària en
dissabte. Va des de l’aparent
superficialitat de l’oficinista al
sentiment d’una Eleanora que
busca en dissabte allò que no
té en divendres, però, com
hem dit, amb diferent sort.


