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Percentatges i números, xifres i anys,
tendències i mitjanes, tants per cent:
dades tan fredes i esmolades que
poden ferir més que el tall net d’un
ganivet. De vegades em plantege si en
el cas de la lectura en català al País
Valencià potser fóra millor oblidar-les.
Perquè les dades que tenim a l’abast
fan venir calfreds, i per aquest motiu
aliment segur per al derrotisme i la
desesperança. M’explicaré: no dic
que cal ignorar-les —perquè és obvi
que si les coneixem sabrem la situació
en què estem i qui sap si podrem
actuar en conseqüència—, sinó que no
cal repetir-les tant ni insistir-hi. Per
exemple, si una estadística recent diu
que al País Valencià un percentatge
del 92,2% té el castellà com a idioma
habitual de lectura i sols un 3,6% opta
pel català, això ens llança més de cap
a una situació de desànim que a una
proposta de futur. I aquestes dades tan
esmolades, no ho oblidem, es poden
fer servir tant per a fer naps com cols.
Així, per a justificar una política —en
nom d’una situació que, per habitual,
ha de ser acceptada—, o per a deni-
grar la mateixa política, sense buscar-
ne l’eixida adequada, donant per fet
que ja tot està perdut. 

D’altra banda, no podem oblidar que
la lectura —tant fa quina siga la llengua
emprada— comença a tenir cert retro-
cés en tant que únic referent de propa-
gació de la cultura, o fins i tot, com a
mitjà d’oci. Internet i els mitjans audio-
visuals en general n’han pres el relleu.
(Caldrà recordar que a les estadístiques
de les biblioteques no es comptabilitzen
els «lectors» sinó els «visitants»?). Dins
del context general, doncs, la situació
s’agreuja en la nostra llengua i en espe-
cial pel que fa al País Valencià. Perquè

ací tenim ara la paradoxa de gaudir
d’un nivell literari excel·lent i, tanma-
teix, de tenir una presència pública que
s’acosta a la invisibilitat. Tenim pocs lec-
tors, i al voltant d’un 70%  de la pro-
ducció editorial valenciana descansa
en el sector «escolar». No és una bona
situació per a la literatura que una part
important de la producció editorial des-
canse en aquesta franja lectora. I potser
la qüestió més important: si la llengua
en què escriuen els nostres escriptors no
s’usa, com es llegirà en aquesta llen-
gua? Com creure en una llengua que té
una existència tan difícil? El problema
és ben profund.

Potser, doncs, ja és hora de no fixar-se
tant en estadístiques —de vegades em
fa la impressió que els diaris gaudeixen
donant els baixos percentatges de lectu-
ra valencians— i començar a posar-se la
granota de treball. I no ens enganyem:
aquesta és una tasca de tots els sectors
implicats (el recentment creat Fòrum
Valencià del Llibre, on són escriptors,
bibliotecaris, distribuïdors, llibreters,
il·lustradors i editors, aniria per aquesta
banda). Ha d’haver-hi una decisió políti-
ca, és cert, i aquesta és tan minsa que
no podem quasi ni considerar-la. Però si
ens quedem sols en la queixa de res no
servirà. Hem d’exigir el compliment de
les lleis —sobretot pel que fa a l’ús de la
llengua—, i hem de fer que els escriptors
valencians ocupen el lloc que els corres-

pon en la nostra societat. Els escriptors
han de veure’s: a les llibreries i a les
biblioteques. Per què es fan poques pre-
sentacions de llibres en les llibreries de
les nostres comarques? Per què els nos-
tres autors fan pocs actes a les bibliote-
ques? Cal buscar els lectors allà on són,
però també en altres llocs. Cal fer lectu-
res, xerrades, conferències... a cases de
cultura, a associacions diverses, a
casals, a llars de jubilats. Allà on es rea-
litzen clubs de lectura els resultats són
excel·lents. Cal cercar noves idees, tre-
ballar en nous projectes.

Potser és cert que tota pedra fa
paret, però necessitem moltes pedres.
Si la societat no es mou, els sectors
implicats han de fer un esforç per
moure-la. I açò inclou tots aquells que
s’estimen la nostra llengua, i tots
aquells que s’estimen la bona literatu-
ra, siguen professors, periodistes o del
món del llibre en general. Necessitem
lectors: els nous, però també aquells
que llegint perfectament el català
opten pel castellà, perquè desconeixen
la varietat i la riquesa de la nostra lite-
ratura actual. És cert que es llegeix
molt poc en català al País Valencià,
però sempre ha estat així, i mai no han
hagut tants escriptors valencians en la
nostra llengua com ara. Si la situació
de la llengua és tan difícil, per què la
majoria dels que volen dedicar-se a la
literatura opten pel català? Les dades
són fredes però sempre estan obertes a
diverses interpretacions. Quants lectors
tenia el català fa vint anys? I fa qua-
ranta? Hem de creure en allò que fem,
i deixar-nos de suïcidis abans d’hora.
Jo mateix, si escric en aquesta llengua,
és perquè encara hi crec.

Ramon Guillem

Com el tall
d’un ganivet
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