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LLIÇONETRES
Haig d’anar a
presentacions?

L

es presentacions solen ser una
solemne estupidesa. Un bon
motiu, si vols, per reunir amics i
parents de qui presenta la
novetat. O fans del mediàtic convidat,
perquè, com més famós sigui qui apadrina
l’obra, més gent vindrà. En una
presentació exitosa es vendran uns
quants exemplars. D’acord. I què més? Res
més, perquè els mitjans de comunicació
no ofereixen gaires notícies sobre aquesta
mena d’actes, només interessen als
reporters que combinen la cultura i el que
abans se’n deia ecos de sociedad.
Si hi vols anar per conèixer editors i
mirar de vendre la teva obra, vés-hi. Si hi
vols anar per aprendre què has de fer i,
naturalment, què no has de fer quan
algun dia et toqui a tu, vés-hi. Si hi vols
anar per prendre una copa de cava gratis,
vés-hi, tot i que no sempre n’hi ha (sé d’un
cas, però, en què la presentació va ser una
festassa, més recordada que el llibre
presentat). Si hi vols anar per fer-te més
savi amb les paraules d’editors, autors i
presentadors..., mira, segons les
aspiracions que tinguis, t’ho pots estalviar.
Una presentació és com un espot
però en format de publireportatge, tot
són lloances, agraïments i floretes;
algunes bromes, moltes cites, frases
grandiloqüents i, segons els casos,
bons oradors o veritables somnífers
per via auditiva.
Si mai t’arriba l’hora voldràs una
presentació, i encara més quan t’estrenis,
però mira de ser més divertit que
sentenciós i, sobretot, que sigui curta.

ELLLIBREMENYSVENUT

DANIEL BOADA

Malgrat el que podria semblar
pel provocador títol Com parlar
dels llibres que no hem llegit
(Empúries), Pierre Bayard no
proposa, en aquest assaig, un
enaltiment de l’analfabetisme i la
desinformació. El primer que
planteja és els tipus de nolectura i classifica les obres nollegides en no llegides
pròpiament, fullejades i
oblidades. Bayard explica que
per parlar d’una obra el principal
és ubicar-la en el que anomena
la biblioteca col·lectiva. I aquest
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Un llibre per no llegir

Il·lustració de Michael Sowa

és el truc. Per poder ubicar una
obra a la biblioteca de l’autor i
l’autor a la biblioteca universal,
cal haver llegit bastant, si més no
sobre literatura.
Una altra de les tesis que Bayard
defensa és que un llibre no és el
mateix per a tots els lectors,
perquè cadascú té el que
anomena llibre interior abans
de començar a llegir una obra.
Un llibre interior fet d’altres
lectures i comentaris sentits,
que anem elaborant durant tota
la vida com a lectors. Per tant,

podem estar comentant amb
algú un llibre fent cadascú la
seva interpretació personal i
sense trobar punts en comú. La
proposta d’una lectura
desacomplexada i lliure fa que,
lluny de presentar una
fantasmada com podria semblar,
Bayard defensi la lectura més
pura i autèntica i fins i tot la nolectura com a valor cultural i
sobretot per gaudir-ne.
A més, paradoxalment Com
parlar de llibres que no hem
llegit és una obra d’obres, plena

d’exemples i cites d’altres llibres
que difícilment es poden
exposar sense haver-los llegit.
Un joc intel·lectual que
absorbeix des de la primera
pàgina. L’obra aposta per la
lectura com un acte creatiu i
individual i refusa
l’anquilosament academicista
que presenta la lectura com un
acte elitista. El llibre de Bayard és
segurament un bon llibre per
llegir o, si es vol, per fullejar, però
segur que no serà un d’aquells
que s’obliden fàcilment.❋

