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AComment parler des livres que l’on n’a
pas lus? el professor i psicoanalista Pi-
erre Bayard ha volgut fer una contribu-
ció notable al debat sobre el declivi de

la lectura en plantejar a fons, des de la ironia i la
passió, el tema de la no lectura i els no lectors.
Per Bayard hem de despenalitzar la no lectura a
nivell moral, intel·lectual i cultural a base de ser
més sincers i autèntics sobre el fenomen, i a
partir d’aquesta tranquil·litat podrem renovar
la nostra relació amb la lectura accentuant-hi els
aspectes més alliberadors i creatius. Segons el
provocador assagista, la lectura i la no lectura
en definitiva han de dur al mateix lloc: la confi-
guració i projecció de la pròpia personalitat, per-
què, amb llibres o sense, el que volem és “par-
ler de soi”, parlar de nosaltres mateixos. La lec-
tura i la no lectura són camins que desemboquen
a l’autoexpressió.

NO SÉ SI ESTIC GAIRE D’ACORD AMB LA CONCLUSIÓ gene-
ral de convertir el món en una utopia de no lec-
tors transformats en escriptors, però estic ple-
nament convençut que hem d’adoptar una acti-
tud més oberta, més genuïna i més raonable
sobre la no lectura. La pressió de la culpabilit-
zació moral sobre el no lector és desproporcio-
nada, rígida i inhumana, i molt sovint, en lloc
de generar consciència d’una falta i reparació,
acaba provocant encara més desinterès i dissua-
sió. Sobretot si pensem que la gent del món de
la cultura i del llibre no som lliures en absolut
de la culpa de la no lectura.

ÉS MÉS, DIRIA QUE ELS HÀBITS DE NO LECTURAben este-
sos entre editors, crítics, opinadors, periodis-
tes, escriptors, llibreters i professors són molt
més dissuasoris perquè paradoxalment i incom-
prensiblement s’exerceixen des de les files ma-
teixes d’aquelles persones que figura que defen-
sen la lectura a ultrança com un bé imprescindi-
ble. I aquests hàbits de no lectura s’exerceixen
de manera impune, menyspreant olímpica-
ment la capacitat de comprensió del públic ge-
neral per detectar directament la mentida i la
impostura.

EN AQUEST SENTIT, EM PREGUNTO SI ÉS POSSIBLE que els
editors que presenten llibres davant els mitjans
i davant el públic lector general sense haver-los
llegit es pensen que la gent no se n’adona. I tots
hem vist en alguna ocasió l’editor que va de va-
guetat en vaguetat fins que hagi passat l’estona
reglamentària que li pertoca. Com vol que un
lector s’interessi pel llibre si ell mateix, l’editor,
no s’ha molestat a llegir-lo primer, ni a preparar
un discurs solvent? ¿Heu sentit mai Jaume
Vallcorba (Quaderns Crema) o Isabel Martí (La
Campana) parlar dels llibres que publiquen?
Quina diferència quan parlen des del coneixe-
ment i la convicció.

PRÀCTICAMENT, EL MATEIX ES POT DIR DE CRÍTICS, opi-
nadors, i escriptors quan es veuen obligats a pon-
tificar sobre una obra determinada, sense
haver-la llegit evidentment, perquè s’ha posat de
rabiosa moda i no estaran al dia si no s’apunten
al carro. Darrerament hem vist tres casos ben
representatius gràcies a l’aparició dels Assaigs,
de Montaigne; Les benèvoles, de Jonathan Lit-

tell, i Vida y destino, de Vassili Grossman. Tot-
hom n’havia de parlar i molts van demostrar
senzillament que no les havien llegit, ni ara ni
abans. M’agradaria tenir un euro per cada
exemplar inacabat de la magna novel·la de Lit-
tell. I, altra vegada, quina diferència quan algú
com Andreu Gomila (Littell) o Ferran Sáez
(Montaigne) et parlen des de l’experiència de la
lectura real. Com es pot seduir un lector que
s’endinsi en l’extraordinària i inoblidable aven-
tura de lectures que et marquen per a tota la
vida com Montaigne o Grossman des de la men-
tida i la impostura? Llegir en diagonal no és lle-
gir. Si els crítics, opinadors i escriptors no pre-
diquen amb l’exemple, ja podem plegar.

I QUANTS LLIBRETERS T’INTENTEN CONVÈNCER, des de
la no lectura, que saben més que el lector que
no té més remei que posar-se a les seves
mans? Altre cop, quina diferència més abis-
mal amb llibreries com La Central, Documen-
ta, Laie i Ona, que estableixen una autèntica
relació de complicitat amb el lector, basada
en l’estima i el respecte pels llibres i la lectu-
ra. Fullejar no és llegir.

MOLTS PROFESSORS DE LITERATURA SÓN CULPABLES
d’un dels pitjors mètodes de no lectura que
consisteix a repetir la mateixa lectura fins a
la sacietat. Quants professors de literatura no
maten el gust per la lectura d’autors apassio-
nants com Maragall i Rodoreda gràcies a re-
petir mecànicament les mateixes lliçons any
rere any? Llegir vol dir que el text t’acompa-
nya al llarg dels teus canvis vitals. Maragall i
Rodoreda no són mai els mateixos. ¿Heu tin-
gut mai l’ocasió de sentir Pere Ballart o Jordi
Julià parlar de literatura? Els dos professors
hi posen tanta passió i rigor que poden recon-
duir el més rebel. Les lectures definitives no
existeixen.

LA GENT DEL MÓN DE LA CULTURA I DEL LLIBRE haurí-
em de ser més sincers sobre les nostres relaci-
ons amb la no lectura i no hauríem de subesti-
mar mai la intel·ligència del lector comú. De
llarg, tots hi sortiríem guanyant.

LA GENT DEL MÓN DEL LLIBRE
I EL LECTOR COMÚ

D. Sam Abrams Poeta, assagista i traductor

Lanolectura

“Llegir en diagonal no és llegir.
Si els crítics, opinadors i
escriptors no prediquen amb
l’exemple, ja podem plegar”

AL PEU DEL CANÓ

L’encaix
dins
Espanya,
per fi

Sebastià
Alzamora

Prometo que vaig mantenir
la meva paraula, ço és que
em mantindria absent del
segon cara a cara Zapate-
ro-Rajoy. Però succeeix
amb aquests debats el ma-
teix que amb certs partits
de futbol: encara que no
et vingui de gust, t’acabes
assabentant fins del de-
tall més idiota que hi van
poder apreciar els obser-
vadors, com ara el caient
dels vestits, el color de les
corbates, o la forma en
què els contendents por-
taven lligats els matxos.
Bé, d’acord amb el parer
dels experts, el polític co-
negut com a ZP va sortir
vencedor una vegada més
de la contesa. Doncs enda-
vant les atxes, campió.
Tanmateix aquesta no és
la lliçó més valuosa que es
va poder treure de la tro-
bada, si més no per part
dels catalans. Efectiva-
ment, si alguna cosa hi
vam poder aclarir els sil-
vestres habitants d’aques-
ta bruta, trista i dissorta-
da pàtria va ser que el nos-
tre encaix dins Espanya
(una qüestió que va por-
tar de corcoll Jordi Pujol
i, d’una altra manera,
Pasqual Maragall) ja està
resolt. Els catalans, i qui
diu catalans diu Catalu-
nya i la llengua i la cultu-
ra catalanes, tenen a Es-
panya el paper de fòtil pe-
sant, susceptible de ser
utilitzat com a objecte
contundent en moments
d’obnubilació.

Això és el que s’ha vist
en els debats dels dos di-
lluns anteriors, i també és
el que hem pogut veure
durant quatre anys llar-
guíssims, que duen camí
de multiplicar-se per dos.
Alegrem-nos, catalans,
que ja tenim encaix dins
Espanya: som el cendrer
de fang que el macarra de
bar llença al cap del seu
rival, just abans de pelar-
lo a cops de navalla.

CARME PERIS

Escriptor
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