
CULTU A
19 DE JULIOL DEL 2008 3

D
iuen que es llegeix poc. Jo
defenso que, encara que això
sigui cert, no hem de perdre
de vista que es llegeix més
que mai en termes relatius i
termes absoluts. A principis
del XX només una
selectíssima minoria llegia

llibres i en tenia a casa seva. Avui, una biblioteca
personal de cent llibres la té molta gent que no
sap que té una biblioteca a casa com aquell que
no sabia que parlava en prosa. Una biblioteca de
dos-cents llibres fa tres segles era una autèntica i
excepcional meravella. És clar que aquestes
dades poden pecar de demagògiques. Les faig
servir només per evitar que ens tirem cendra al
damunt, cosa a la qual estem molt avesats. És
com quan em parlen del desastre que suposa
anar a una llibreria danesa i no trobar-hi cap
llibre traduït del català. De seguida responc: i
quants n’hi has vist traduïts de l’hongarès,
l’eslovè, el romanès, el búlgar i l’islandès? Quasi
segur que no n’hi hauria trobat cap, si els hagués
buscat: i parlem de llengües de països amb
Estat propi i que no tan sols no els va en
contra sinó que s’amoïna per la
supervivència i la projecció de la seva
llengua.

Es llegeix poc. Sí, és clar. Si fem una
estadística de necessitats veurem que el
cent per cent de la gent confessa que
un o altre va al súper o a la
carnisseria perquè tots, a casa,
mengen. En canvi, un 42% no
llegeix mai. El jove que no
llegeix mai és, sobretot, perquè
a casa no ha vist mai ningú
llegint. Ha crescut amb
una escala de valors en
la qual el llibre i la

lectura simplement no hi són. La senyora que es
queixa a la mestra perquè el nen no li llegeix
s’hauria de preguntar quin exemple està donant
ella, quants llibres té, amb quin respecte els
tracta; en parla, els treu la pols?… Perquè no tots
els neulers se’ls ha de carregar l’escola, la pobra
escola, la gran netejaconsciències d’unes quantes
generacions de famílies que han practicat la
dimissió educacional activa i s’han estimat més
no estressar la canalla amb obligacions.

Però hi ha gent que llegeix i a qui això els fa
feliços. Cal predicar aquesta bona nova. Són el
58%? No ho sé. Però són i hi són. La societat
també són els lectors. I un pot ser considerat
lector si llegeix dos, tres o quatre llibres l’any. I pel
mateix preu també ho és el que en llegeix cent.

Quan jo era petit, una llibreria era un
establiment on hi havia un taulell rere el qual hi
havia el llibreter. Als prestatges hi havia els llibres
ensenyant el llom. Tu demanaves un títol, anaven
a la rebotiga i te’l portaven. Segur que molts
lectors recorden que les llibreries eren com els
colmados: tot ho havies de demanar a la senyora

Conxita, fins i tot tres
unces de fideus
finets o un petricó
d’oli. O Anna
Karènina. Avui entres,
tries, remenes i no cal
que compris. Qui s’hi

inicia, sol tendir, al principi, a anar al llibreter,
preguntar per un títol, pagar i marxar. Però a poc a
poc s’adona que la llibreria és un univers. Cada
llibreria és un univers perquè depèn de com
enfoca el negoci el llibreter. I t’hi pots passar una
mitja horeta saludable mirant com han enfocat el
tema. I, si molt convé, el llibreter et pot donar
consell o opinió. Els que van estressats són els
llibreters, que no tenen espai per mostrar tanta
novetat com hi ha. Però la gràcia de les llibreries,
penso jo, no és al taulell de novetats sinó als llibres
de fons. Allà és on veus quanta poesia tenen i on
la col·loquen. I veus si hi ha gaire filosofia i ciència
o només és per sortir del pas. I si esmercen
energies a buscar llibres difícils o ho solucionen
amb un “això no ho toquem”. Als llibres de fons és
on es retrata el llibreter.

Si la biblioteca general és un univers silenciós
ordenat segons el sistema decimal amb estricta
neutralitat, la llibreria és un món selvàtic on
preval la demanda, la urgència, el soroll de caixa i
els encàrrecs. Uns i altres tracten de llibres. La
biblioteca els deixa, la llibreria els ven. Sempre hi
ha gent, a les biblioteques i a les llibreries. Ei, i hi
van perquè són lectors.

La majoria dels lectors solen tenir la seva
llibreria. Per raons de proximitat, perquè és
l’única del poble, per afinitats electives, per
l’agilitat de servei, perquè saben buscar… Raons
n’hi ha moltes. El cas és que gairebé tothom té la

seva llibreria. Quan un dia t’ha agafat
una necessitat peremptòria de
comprar-te un llibre i entres a la
primera llibreria que trobes per
mirar de solucionar-ho, al moment

de pagar, mires de reüll a banda i
banda perquè tens una inconfessable

sensació d’estar fent el salt al teu
llibreter. ❋

Jaume Cabré

La meva llibreria
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Del 58% de
la població

que
llegeix,

molts
tenen una
biblioteca

de 200
llibres,

cosa que fa
tres segles

era una
meravella.
El costum

de
comprar

llibres està
relacionat
amb altres

factors,
com ara
tenir un

llibreter de
confiança i
temps per

remenar
exemplars
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