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Nora Catelli ha escrit un assaig sobre el fet de llegir

La literatura està en perill d’extinció?
A S S A I G R O S E R A M I L L S

Nora Catelli, Testimonios
tangibles. 29è premi
Anagrama d’assaig.

Anagrama. Barcelona, 2001.

V
ostè, lector d’aques-
tes pagines, és un
ésser ben estrany.
Ho diu Nora Catelli
en aquest assaig.

Doctora en filologia hispàni-
ca i actualment professora de
teoria de la literatura a la
Universitat de Barcelona. Ho
documenta de manera tan ri-
gorosa com dinàmica i ofe-
reix nombroses referències
erudites, lectures extensives i
un mar de dades sobre l’alfa-
betització arreu del nostre
país, part d’Europa i l’Argen-
tina. Paral·lelament, les con-
fronta amb les representaci-
ons de la lectura arreu de la
narrativa dels últims 200
anys.

1) A partir d’aquest materi-
al, la primera de les conclusi-
ons a què arriba és que del
segle XIX ençà llegim molt
poc. Però, al mateix temps,
observa la paradoxa d’una
omnipresent representació
de l’acte i el costum de llegir
dins les novel·les, novel·letes i
escrits diversos de cada època.

L’hàbit de llegir és, per
tant, un fet aliè als escriptors
i d’incontrolable passió, poc
estudiat i que cada cop va a
menys tant en quantitat com
en qualitat (aquí és on s’ex-
plica el subtítol del llibre, Pa-
sión y extinción de la lectura en la
narrativa moderna). S’afegeix a
aquesta reflexió una dada
contradictòria però molt do-

cumentada: el creixement de
les dones lectores, considera-
des avui dia la part més im-
portant de la indústria edito-
rial, d’on se n’han retirat els
homes lectors no sabem si
abduïts per la televisió, de-
primits per la tristor existen-
cial fi de mil·lenni o fruit
d’una simple desil·lusió lec-
tora.

ANÀLISI DE DADES
Aquestes primeres observaci-
ons les fa, com dèiem, pen-
sant, sospesant i analitzant
dades del món real i del lite-
rari: per una banda estadísti-
ques, per l’altra representaci-
ons literàries molt diverses.

Amb aquests dos ingredients i
la seva capacitat d’interrelaci-
onar-los, Catelli va creant una
xarxa intertextual en què rea-
litat i ficció acaben sent tan
interdependents com la causa
i l’efecte, la veritat i la menti-
da, els sentiments i la raó.

2) Per tant, ens fa partícips
d’una sospita: la lectura en ge-
neral es troba amb el lector
menys del que seria desitjable.
Catelli fa una rigorosa explo-
ració d’aquest problema tòpic i
en cita la recurrència a obres
prou importants, de Balzac a
Freud, fins a arribar als no-
vel·listes recents i la seva visió
cada cop més pessimista i sa-
tanitzadora del lletraferit.

¿Quin sentit té llegir i escriure
en un món on la gent cada cop
ho valora menys?

Així, desvela certa ingenuï-
tat dels lletraferits escriptors,
que, no s’han volgut acabar de
creure mai aquest mal, sinó
que ben al contrari, l’han ne-
gat insistentment dins el seu
imaginari narratiu presen-
tant-nos una fictícia situació
ideal, un planter de lectors i
lectores, una societat on es
llegeix tothora, a la feina, al
tren, als parcs i a les sales
d’estar... No, massa bonic per a
creure-s’ho. Aquestes figures,
els lectors personatge, no van
existir mai, eren i són l’ex-
cepció, simples exemples in-

ventats de la lectura desitja-
ble, fruit de la inquietud dels
lletraferits per mantenir la
seva laboris infinita, estratage-
mes per creure en un motiu
que justifiqui la feina que els
roba i, alhora, dóna la vida.
Com els catòlics necessiten
creure en els sants, els cientí-
fics en els números exactes i
els vidents en l’aura dels es-
perits.

No obstant, per la seva ine-
xistència en el món real,
aquests testimonis tangibles
–concepte que dóna títol a
l’assaig– són pistes impor-
tants sobre el fet de la lectura:
mostren els projectes, somnis
i decepcions dels escriptors i
lectors reals que habiten el
complex i quotidià món de les
lletres.

CONCLUSIONS
¿Llegim tant com els escrip-
tors diuen a les seves obres?
Probablement no; aquesta re-
currència és un símptoma, un
cas a estudiar, claus per a
Sherlock Holmes. Si no les
menyspreem, ens ajudaran a
preveure el futur de la narra-
tiva, si és que en té.

¿Està, doncs, la literatura
condemnada a l’extinció, o
com a mínim a una evolució
dràstica que ara mateix, im-
mersos com estem en la nos-
tra època, no som capaços de
veure? Hi ha qui ho augura fa
temps. Entre poc (todo sigue
igual) i massa (la utopia de
l’alfabetització universal), per
anar fent comptem amb
aquest assaig, un compendi
d’incisives preguntes que no
es responen fàcilment però
obren portes noves a la refle-
xió, prou suggeridores i valu-
oses.

Una Atenes sense prejudicis
ni sedentarismes

A S S A I G

M I Q U E L V I L A R D E L L

Xavier Coromina, Visita a
Atenes. Il·lustracions d’Ana

Gómez. Emboscall

Editorial. Vic, 2001.

E
l viatge ha donat
abundant i bona li-
teratura, al llarg
dels segles, sigui en
forma de ficció, si-

gui com a narració autobio-
gràfica o memorialística.
L’escriptor Xavier Coromina,
en el seu llibre Visita a Atenes
ens recorda, a l’inici, justa-
ment els orígens d’aquesta
modalitat: “Fa 2.800 anys,
Homer va necessitar 14.000
versos hexàmetres, que són
força llargs, per demostrar
que els viatges fan esclatar en
l’aire les idees preconcebu-
des”. I si l’autor es remunta a
L’Odissea no ho fa tant per
anar a les fonts del gènere o
prendre’l com a model –cosa
ben pertinent en la ciutat que
tot seguit ens descriurà–,
com per demostrar-se –i de-
mostrar-nos als lectors– que
efectivament l’epopeia ho-
mèrica tenia raó: no es pot

viatjar duent com a bagatge
el lloc comú, el tòpic.

A Visita a Atenes, el viatger
narrador mai no es posa per
damunt del que observa, re-
flexiona i escriu. La ironia és
un tret estilístic important
del seu discurs narratiu i li
serveix, a Coromina, per crear
el distanciament just entre el
que observa i el que afirma el
tòpic, entre el que diu l’eru-
dició i el que és la realitat de
la Grècia actual. Una ironia
que comença pels subtítols de
cada un dels capítols del lli-
bre. Així, sota un títol, posem
per cas, tan evident com Sobre
les columnes del Partenó, ell hi
etziba l’epígraf televisiu Re-
transmissió mil·lenària. Un cop
llegit el capítol, però, veurem
que el comentari previ no es-
tà gens desencaminat. Són

uns subratllats fins i tot ele-
gants que puntuen modal-
ment el relat.

Un altre tret d’estil i mètode
narratius, és el d’emprar as-
sociacions d’idees i coneixe-
ments entre el lloc on el nar-
rador es troba i altres temps i
localitzacions, fins i tot vin-
culant-los amb temàtiques
aparentment allunyades del
món hel·lènic. Això confereix
un valor d’amenitat i d’origi-
nalitat al que ens explica, i
evita el caure en la pedanteria
i en el discurs erudit gratuït.
Algunes d’aquestes compara-
cions són tan brillants com,
per exemple, la del capítol XI,
on la reflexió sobre l’especu-
lació urbanística d’Atenes el
portarà a la teoria del mirall
novel·lístic encetada per
Saint-Réal i Stendhal i que en

la nostra literatura arriba fins
al rodoredià “Mirall trencat,
una de les millors novel·les del
segle XX, sigui dit de passada i
sense manies” (Coromina dixit,
p. 42). I així a pràcticament
cada pàgina.

COMPONENT NARRATIU RIC
El treball de lligar diferents
nivells de coneixement i per-
cepció dóna al llibre de Coro-
mina un component narratiu
molt ric. Qui ens explica no
agafa mai l’actitud del narra-
dor omniscient, gairebé per-
donavides, ni la de l’observa-
dor subjectiu que ens recorda
constantment qui hi ha rere
l’observació. I el que és bo
d’aquest excel·lent llibre és
que es pot llegir com una no-
vel·la; tan bé sap travar l’autor
un fet aparentment poc ex-

traordinari com és una estada
a Atenes. A mesura que s’a-
vança en la seva lectura, s’hagi
estat o no al bressol de la
nostra civilització, vols anar
descobrint la ciutat amb el
narrador, i per molt relativa
que sigui la sorpresa, el seu
punt de vista és prou original
perquè sempre t’interessi. En
aquest sentit, no és gens
aventurat posar Visita a Atenes
al costat de les obres d’altres
autors que han utilitzat el
mateix recurs, també creant
textos magnífics a partir de
notes a peu de carrer o mo-
nument. Aquest seria el cas
de Josep Pla, o més proper,
per tema, el Henry Miller de
l’extraordinari El colós de Ma-
russi. Més enllà de diferències
estilístiques, hi ha una vo-
luntat en tots ells de fer una
narració sentida i divertida
sobre el que s’observa –i, per
tant, es pensa.

Visita a Atenes de Xavier Co-
romina és un llibre molt ben
escrit, breu i substanciós, que
reconcilia el lector amb un
gènere que no sempre ha estat
ben tractat. Un viatge literari
molt recomanable en aquest
temps de sedentarismes in-
tel·lectuals i ideològics.


