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Emili Teixidor, autor d’obres
tan cabdals com L’ocell de foc
(1972), Cor de roure (1994),
L’amiga més amiga de la formi-

ga Piga (1996), o bé, Pa negre (2003),
és també una de les persones que més
ha reflexionat sobre el fet de llegir i
més ha contribuït a la promoció i difu-
sió de la lectura al nostre país. És per
aquest motiu que un llibre com La
lectura i la vida era esperat amb delit
en els cercles professionals que treba-
llen la lectura.

Si ens guiem pel títol, el subtítol i
la informació de contracoberta que
embolcallen l’obra —que és pel que
sovint se sol guiar el lector a l’hora
d’adquirir un exemplar—, La lectura
i la vida esdevé un llibre un pèl decebe-
dor. Més que una guia, hom es troba
davant d’un calaix de sastre, d’un
recull d’articles, conferències, discur-
sos... que l’autor ha fet al llarg d’uns
anys, força variats en el tema, la proce-
dència dels quals és anomenada en la
lletra petita del contracte amb el lec-

tor. El seu contingut no deixa de ser
enriquidor i interessant, ja que englo-
ba la major part de les idees i propos-
tes que l’autor no s’ha cansat de repe-
tir als diversos mitjans on participa i
que l’han convertit en un dels refe-
rents del tema, però no s’adiuen del
tot al precepte promès. El llibre esde-
vé una mena de llegat de les reflexions
de l’autor entorn de la lectura, però
també sobre altres aspectes transver-
sals com la feina de mestre, el teatre o
l’educació.

La lectura i la vida s’inicia amb
molta força, amb una breu introduc-
ció que és una defensa a ultrança de
la lectura. Continua amb un capítol
que fou premiat com el millor article
sobre la lectura publicat el 2004, on
Teixidor ens ofereix trucs per crear
l’hàbit de lectura, per contagiar el
desig de llegir. I amb unes notes sobre
la lectura que esdevenen un dels plats
forts de l’obra, una mena d’aforismes
sobre el tema, com ara “Un adult, un
pare o un mestre no ha de menysprear
mai els llibres escollits lliurement pels
joves. Seria com burlar-se dels seus
gustos personals”, que posen els
punts sobre les is als lectors poten-
cials. Parla dels clàssics; d’una idea

que ha defensat llargament, la de la
literatura juvenil com a gènere litera-
ri; de la relació de l’escriptura i la
lectura, del teatre, de les biblioteques,
del paper dels mestres,... A mida que
el llibre avança, però, el tema central
es va diluint i es va desplaçant cap a
altres sectors.

La lectura i la vida és un llibre que
cal obrir com un conjunt de reflexions
que es pot llegir i assaborir amb
tranquil·litat més que com una guia
clara i estructurada de consulta. Com
a tal, el seu to és divers, encara que el
que hi domina és un to discursiu i
teòric que l’allunya del to més proper,
personal i confidencial de llibres simi-
lars tan celebrats com La matèria de
l’esperit, de Jaume Cabré (Proa, 2005),
o bé Si un matí d’estiu un nen, de Ro-
berto Cotroneo (Edicions 62, 1995).

Malgrat l’estructura que l’allunya
de les guies i del to poc uniforme, hi
ha parts del llibre indispensables i re-
flexions que no ens hem de cansar de
recomanar i de llegir en veu alta. I un
fet a destacar és el d’il·lustrar un bon
grapat de les idees amb la cita de frag-
ments i obres literàries. Una manera
de llençar hams que incitin a la lectu-
ra, el vertader propòsit del llibre.
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Damià Huguet (Campos
1946-1906) és una figura es-
sencial per comprendre el
dur i miraculós redreçament

de la cultura catalana a la postguerra.
Home de poble, lligat a la terra i a la
seva fàbrica de materials de construc-
ció, va veure en la cultura, en totes les
seves facetes i vessants, la possibilitat
de dignificar l’existència a través del
coneixement i l’acció. La pintura, la
fotografia, la poesia, el cinema, la críti-
ca... li obrien unes perspectives de
realització que, altrament, la postguer-
ra li hauria negat. I, a més, en el camp
literari, aquestes perspectives pas-
saven, amb tota naturalitat, per l’as-
sumpció de la llengua pròpia. Crec
que, de Catalunya estant, potser mai
no s’ha fet el reconeixement que cal a
l’esplet de creadors extraordinaris que,
en els temps més difícils, van fer de les
illes una pedrera de primera categoria
(només intentar dreçar una llista ja fa
basarda!). En aquest context, Huguet

destaca per dues qualitats personals:
pels seus interessos polièdrics i per la
força sorprenent del seu arrelament a
la terra. Sovint dóna la sensació que,
com en una mena de drama grec,
Campos és, per a Huguet, el con d’un
volcà per on flueix el magma impe-
tuós o bellament plàcid de l’existència.
La seva foto amb boina i un calique-
nyo als llavis té una mena de seguretat
i desafiament, una punta de llambreig
passolinià, que no tenen les fotos sem-
blants de Pla o de Cela.

L’àlbum que ara publica l’Institut
d’Estudis Baleàrics fa honor al poeta
amb articles i evocacions de la seva
persona, la seva poesia, la seva activi-
tat editorial, la prosa, la fotografia, la
pintura, el cinema, el periodisme i algu-
nes altres activitats, s’acompanya amb
un gran nombre d’il·lustracions i amb
el dvd de l’espectacle Esquena de gani-
vet, que li va dedicar Pep Tossar. Enca-
ra caldrà tenir algun dia una bibliogra-
fia exhaustiva de tots els articles i publi-
cacions en què Huguet va col·laborar
per completar la de les entrevistes i
poemes esparsos que dóna en apèndix
el volum.

En qualsevol cas, els lectors d’Hu-
guet tenen ara l’oportunitat de repas-

sar la seva obra i d’aprofundir en algu-
nes de les seves activitats menys cone-
gudes. La seva faceta editora, per
exemple, a través de la col·lecció Gua-
ret (14 títols entre 1976 i 1984) i des-
prés dels Quaderns Campaners (9 tí-
tols entre 1978 i 1982) serveix per do-
nar sortida a noms com Blai Bonet,
Jaume Sastre, Ponç Pons, Damià
Pons, Bartomeu Fiol, Josep Albertí,
Patrick Gifreu..., tot plegat com una
iniciativa personal de difusió de la poe-
sia que l’interessa i que ell pagava de la
seva butxaca. Poden fer-se una idea,
també, de la facilitat amb què Huguet
absorbia i assimilava allò que veia en
els seus viatges o en les seves anades
als festivals de cinema: una esponja
d’avidesa pels nous horitzons de l’art
modern. I això combinat constant-
ment amb aquella força a què he
al·ludit, que sembla sortida de la terra
i que fa que “porucs i innocents ens
apuntam a la llista dels obrers de la
paraula”. Innocència, desmesura,
rebel·lia.... em semblen que són carac-
terístiques que defineixen molt bé
l’obra d’Huguet, i aquest àlbum dedi-
cat a ell ens ajuda a fer-les presents, un
cop més, en l’obra fulgurant que el
poeta de Campos ens deixà.

Notes sobre la lectura

En una ocasió, mossèn Brémond, amic de Valéry, va
comentar-li que els seus escrits li semblaven cada
vegada més incomprensibles: “Vostè és més fosc cada
dia que passa”. Valéry li va respondre: “¿Vostè es

pensa que m’he llevat tota la vida a les cinc del matí per
escriure ximpleries?”. En una altra avinentesa, una dama
parisina cosida de bitllets li va dir cosa semblant: “Senyor
Valéry, vostè s’ha tornat massa intel·ligent” —la qual cosa és
un insult per si mateixa. I el poeta li va dir: “Estimada amiga,
en aquest món només hi ha dues opcions, quant a aquesta
qüestió: o bé ens tornem cada dia més intel·ligents, o més
imbècils”. L’escriptor francès ja ho havia deixat molt clar en
el que podem considerar la seva parabòlica biografia: Mon-
sieur Teste —en català: Ed. Laertes, 1980, edició de J. LL. i
Àlex Susanna; més endavant reeditat a Ed. Columna— co-
mença amb aquesta frase: “L’estupidesa no és el meu fort”.

Ben cert que no ho era. Els francesos han discutit molt si
Valéry era un gran poeta, o si no n’hi havia per tant
—Nathalie Sarraute, per exemple, se’l va carregar sense cap
misericòrdia en un llibre molt aconsellable en aquest sentit,
Paul Valéry et l’enfant d’éléphant, 1986—; i d’altres autors
han comentat que un vers com “Ce toit tranquille où mar-
chent des colombes” —primer del seu Cementiri marí— és
un vers tirant a tronadet. És cert que es poden discutir
moltes coses sobre la vida i l’obra de Valéry —també, per
exemple, que fos col·laboracionista durant l’ocupació ale-
manya de França—, però hi ha una cosa que ha de quedar
del tot fora de dubte: és una de les intel·ligències més extraor-
dinàries que va donar el segle XX francès i tot el continent.
Només cal recordar que Walter Benjamin (un altre monstre)
li tenia veritable devoció, que T.S. Eliot va declarar que
Valéry era la personalitat intel·lectual que més li interessava
de la seva època, i que André Gide va dir: “Ningú com ell,
als nostres dies, ha col·laborat més bé i de manera més
constant al progrés de la ment”. A més a més, el general De
Gaulle, que era amic seu i li consultava moltes coses, va

manar que a Valéry se li
fessin funerals d’Estat, al
camp de Mart, amb el
fèretre vetllat per quatre
estudiants de La Sorbo-
na: un gest bonic.

Per això hem d’agrair
tant a Andrés Sánchez
Robayna, i als traductors
que han col·laborat amb
ell, que ara vegi la llum la
primera edició substan-
ciosa en castellà del que
és exponent d’aquesta

intel·ligència tan notable: Cuadernos (1894-1945), Barcelo-
na, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2007. Valéry
només tenia vint-i-tres anys quan va començar a escriure
aquests apunts sobre tota mena de qüestions, a l’alba com ja
s’ha dit, abans d’incorporar-se a les feines burocràtiqes o de
secretari d’un financer parisí, que va dur a terme tota la vida
perquè no era ric com ara Rotschild, ni com Gide, ni com
Proust. Aquests Cahiers parlen de tot, quasi sempre en for-
ma de passatges breus, seguint tant la tradició dels moralis-
tes francesos com la moda romàntica (Novalis, Leopardi)
d’escriure de manera fragmentària, sense cap pretensió ni
dogmàtica ni de totalitat: tots els apunts escrits en aquest
“llibre” formen com una gran constel·lació d’un univers
vastíssim, ple d’estrelles fugaces, amb un sol que domina la
galàxia nostra (la ment, la intel·ligència, el llenguatge) i una
munió infinita d’astres i de planetes que semblen agafar
embranzida gràcies a un prodigiós big-bang de la potencial
intel·ligència del mateix autor. S’hi parla molt del llenguatge,
la literatura i la poesia, però també hi ha seccions dedicades
a Ego, Gladiator (metàfora del seu esforç indòmit), Filoso-
fia, Memòria, Eros, Matemàtiques, Ciència, Art i Estètica,
Política i Història. Tot i que aquesta edició que comentem
avui consisteix només en 550 pàgines triades entre les 3.000
que van editar-se a la Bibliothèque de La Pléiade (edició de
Judith Robinson, que, al seu torn, era una selecció feta a
partir de molts més milers de pàgines manuscrites), aquest
llibre ha de ser considerat un dels esdeveniments literaris de
l’any editorial en castellà, i és del tot recomanable per a tota
persona que, al seu dia, trobés apassionant aquesta “novel·la
impossible” que és Monsieur Teste, o aquell enorme assaig
sobre l’enginy i la capacitat mental de Leonardo da Vinci
que Valéry va escriure, justament, quan començava a redac-
tar aquests fragments d’intel·ligència cristal·lina.

“No em proposo d’agradar a ningú”, escriu de bell co-
mençament en aquesta edició. Però també: “Si el pensament
està mancat de llenguatge, no és res”; “La filosofia és un
gènere literari que té la singularitat de no ser mai reconegut
com a tal cosa per aquells que el practiquen”; “La poesia:
aquesta vacil·lació entre el so i el sentit”; “Un poema ha de
ser un festa de l’Intel·lecte”, et caetera. Pot ser una mena
d’escriptura que us agradi, o no. Però us asseguro que una
absoluta lucidesa mai no hi falta.

ELS VOSTRES CLÀSSICS

La ment de
Paul Valéry

JORDI LLOVET

L’àlbum del poeta
FRANCESC PARCERISAS

“Valéry és una de les

intel·ligències més

extraordinàries que va

donar el segle XX

francès”

Imatge del poble de Campos des del camí dels Ametlers. / TOLO RAMON
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