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Potser vostés han llegit 84, Charing
Cross Road, la novel·la epistolar
que relata la relació entre l’escripto-
ra Helene Hanff i el llibreter de vell

Frank Doel, basada en l’amor compartit
per la lectura. Si és així, els pot semblar
que l’obra parla d’un món desaparegut per
sempre, ja que a hores d’ara els llibres han
estat substituïts per altres formes de con-
sum cultural, especialment entre els més
joves, cosa que pot encomanar un senti-
ment de malenconia o de preocupació.

Sense negar la magnitud del canvi que
estem experimentant, aquesta inquietud es
deu sobretot a un problema de percepció o,
més ben dit, a la distància que, en matèria
tecnològica, es dóna actualment entre pares i
fills. Mentre que els primers han hagut
d’aprendre a conviure amb les noves tecnolo-
gies, els segons les perceben de manera natu-
ral i demostren més capacitat d’ús. El seu
món és de pantalles i dispositius electrònics,
s’imposa a tots els nivells (el cas de l’ordina-
dor o el telèfon mòbil) i encara anuncia grans
transformacions (el llibre electrònic promet
ser revolucionari).

La importància del procés ens obliga a
assumir-lo amb confiança i optimisme, cons-
cients que, fins i tot els joves, aparentment
més preparats, també han de fer un llarg ca-
mí en l’ús de les tecnologies. Pares i fills, admi-
nistracions públiques i institucions educati-
ves, editorials i llibreries, tota la societat en
conjunt ha d’assumir que som davant d’un
repte que demana un aprenentatge compar-
tit, que ens permeta llegir amb criteri els miss-
atges que ens arriben a través de les pantalles
amb què ens comuniquem.

Per tant, cal conéixer tant els aspectes po-
sitius de les tecnologies d ela informació
—que en són molts—, com els aspectes nega-

tius —que en són pocs, però que criden molt
l’atenció. Des del punt de vista de la lectura,
els avantatges superen de bon tros els inconve-
nients i demostren que Internet augmenta
—qualitativament i quantitativament— les
possibilitats de llegir i escriure. Per això, una
mesura relativament habitual en moltes ca-
ses, com és castigar els fills sense accés a Inter-
net, és tan inadequada com castigar-los sense
llegir. A pesar de la falta de temps, és més
positiu seure al seu costat davant de la panta-
lla, i intercanviar sabers i inquietuds, vivèn-
cies i perspectives: compartir l’aprenentatge.

Ben mirat, la major part de les experièn-
cies que ens proporcionen les tecnologies d
ela informació es basen en la paraula —fins i
tot quan l’element multimèdia hi és
predominant— i, per tant, en la lectura. Na-
vegar per Internet també és llegir. Jugar a
molts videojocs també és llegir. Usar les aules
virtuals dels centres educatius també és llegir.
Naturalment, una altra cosa és la qualitat, el
sentit o els beneficis que impliquen aquestes
-i altres- maneres de llegir.

No debades, cada dia hi ha més institucio-
ns que posen al nostre abast recomanacions
sobre lectura i tecnologies de la informació.
Un exemple n’és l’espai Infopares de la Biblio-
teca Virtual Chilias, de la Diputació de Barce-
lona. A banda, no podem ignorar que Inter-
net —que més que inventar, transforma i am-
plifica allò que ja existia— s’ha convertit en
una plataforma enorme per a la difusió de la
literatura. En són una bona prova els debats
de la blocosfera, les xarxes de bookcrossing,
els centenars de grups de lectura de Facebook
o les iniciatives llançades des d’institucions
públiques.

Mentrestant, la néta de Frank Doel llig
en un llibre electrònic, compra novel·les en
línia, visita els llibreters de confiança i porta
les filles a la biblioteca del barri.

GUSTAVO PUERTA LEISSE

Els xicots tenen un criteri de selecció
escàs: ni saben què poden triar ni
tenen la capacitat de descobrir llibres
nous per compte seu. L’entorn no els

ajuda gaire: l’escola centra la lectura en el
llibre de text i encoratja les novel·les amb
regust didàctic, hi ha una absència de cultu-
ra bibliotecària i una inoperància de les bi-
blioteques escolars, les noves pràctiques edi-
torials fan prevaldre la sobreproducció i les
estratègies agressives de màrqueting, i les po-
lítiques culturals se centren en anuncis publi-
citaris que promocionen més el polític que
no el llibre.

Un panorama que representa els respon-
sables directes del fracàs lector i que fan min-
var, en compte de resoldre, una de les causes
principals del desànim lector: la capacitat
que el xiquet o el jove descobrisca per si ma-
teix què li abelleix llegir i la capacitat d’ava-
luar si el llibre escollit pot satisfer les seues
expectatives, o no. Mancats d’un criteri lec-
tor, els xiquets i els joves són especialment
vulnerables als best-sellers. El problema no és
que els best-sellers siguen, en si mateix, bons
o dolents. El problema és que vénen sota el
guiatge d’un model de lectura unidimensio-
nal, unívoc i carregat d’una acceptació social
acrítica. Són productes de consum massiu i,
per tant, gaudeixen del favor dels grans ca-
nals de comercialització i de campanyes de
màrqueting invasives. Per exemple, pràcti-
ques com el lloc que ocupen als aparadors i a
les taules de novetats o com la pressió medià-
tica en què es dilueixen les fronteres entre la
informació i la publicitat.

La presència agressiva dels best-sellers des-
plaça els llibres menys rendibles que reque-
reixen lectures més atentes, és a dir, de les que
conservem a la memòria, de les que guardem
a casa i a les quals tornem en diferents mo-

ments de la nostra vida. És ací on se situa la
llibreria especialitzada: al marge d’un interés
únicament mercantil, la llibreria especialitza-
da pot constituir un àmbit idoni per a for-
mar el criteri lector del xiquet o del jove.

La relació personal amb el llibreter, l’ac-
cés a una oferta diversificada, el punt de tro-
bada amb uns altres lectors i la possibilitat,
en definitiva, d’endinsar-se sense por ni coer-
ció en aquest espai afavoreixen recorreguts
literaris que no sols arrelen l’afició lectora,
sinó també la possibilitat de descobrir interes-
sos nous. El llibreter ajuda el xiquet a traçar
recorreguts propis, a construir una experièn-
cia afectiva sòlida que, fins i tot, permet al
mateix xicot veure com evoluciona el seu
gust, assumir que s’equivocarà en seleccio-
nar un llibre i abandonar-ne lectura, defen-
sar que no li agrada una novel·la determina-
da (malgrat que té èxit socialment) o recoma-
nar a un altre un llibre inusual que l’ha emo-
cionat especialment.

L’experiència ens ha ensenyat que el desen-
volupament del criteri lector en el xiquet o en
el jove també implica el desenvolupament de
criteris semblants en el pare, en la mare i, fins i
tot, en els educadors. Als adults ens toca escol-
tar els nostres fills, respectar-ne les tries (enca-
ra que no les compartim), participar en les
seues lectures, convidar-los i acompanyar-los
en camins nous, permetre’ls que, a la llibreria
o a la biblioteca, la trobada entre el xiquet i el
llibre siga regular i amb dosis altes de lliber-
tat. En aquest sentit, una fira del llibre, abans
que res, és un espai festiu, un bon moment
per a gaudir, per a donar-li temps a descobrir
un autor nou, una editorial nova o un llibre.
Aturem-nos i coneguem-los, i triem amb els
nostres fills aquest llibre que, com nosaltres,
l’acompanyarà en la seua vida (o no).

A tot això, hi ha coses més valuoses que
no els diners.

La néta de Frank Doel Consellera de lectures
LLEGIR AMB ELS FILLS: ENTRE LA PANTALLA I LA LLIBRERIA
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MAITE INSA

L’escriptora de Benimus-
lem ha rebut una carta de
l’editorial Bauma, que ja
fa anys que li publica els

papers. La carta inclou un con-
tracte. “Que estrany, pensa ella,
si ja fa mesos que en vaig signar
un”. Quan llig les clàusules s’ado-
na que amb aquell full que signa-
rà (encara en paper) entrarà de
ple al segle XXI, ella i els seus
llibres: es tracta de la cessió, a
canvi d’un preu, dels drets d’auto-
ra perquè l’editorial faça, de les
seues novel·les, e-books (llibres
electrònics que es lligen en un
ordinador de la mida d’un llibre,
fet expressament per a aquesta
finalitat de llegir, passar pàgines i
cercar).

Tot i que l’escriptora de
l’exemple és fictícia, i el nom de
l’editorial també, ens consta que
les editorials valencianes treba-
llen per incorporar-se plenament
al futur del llibre virtual.

Si els lectors han tingut l’opor-
tunitat de llegir la correspondèn-
cia entre Rodoreda i Sales (Car-
tes completes 1960-1983, publica-
des pel Club Editor), convindran
que entre aquells costosos envia-
ments de galerades i proves d’im-
premta de Barcelona a Ginebra
que intercanviaven tots dos es-
criptors i les facilitats d’avui dia
(en què només hem d’adjuntar
un arxiu a un correu electrònic
per a fer arribar a un amic un
document), aquesta nova realitat
metafísica (en el sentit literal del
terme) obri a la nostra cultura, la
cultura més forta de les europees
que no tenen estat, possibilitats
immenses. Per això, mentre espe-
rem veure com coexisteixen a la
llarga aquests dos mons literaris,
gaudim encara del goig de fulle-
ar, amb aroma inclosa, un plaer

que el llibre electrònic haurà de
plantejar-se, si vol triomfar.

L’any literari de ficció ens ha
aportat la sorpresa de Plagis,
d’Urbà Lozano (Premi Ciutat de
València, Bromera), que combi-
na de manera excel·lent tècni-
ques narratives i el relat d’una
història en què el fil conductor és
el d’un escriptor que guanya un
premi literari al qual no s’ha pre-
sentat. Francesc Bodí, per la seua
banda, amb El soroll de la resta,
Premi Enric Valor de Novel·la
(Bromera), demana molta com-
plicitat del lector per a compon-
dre el desfici del protagonista,
Àlex Ballester, un publicista que,
arran del tercer atac de cor, es

replanteja la vida i reflexiona so-
bre una existència intensa. Més
participació del lector requereix,
encara Silenci de plom, Premi Joa-
not Martorell 2008, de Salvador

Company, publicada per Edicio-
ns 62. Silenci de plom és una
novel·la amb tres fils narratius en
un joc de misteris que fa rodar el
cap al lector fins que aconsegueix

anar travant algunes veritats que,
en principi, semblaven inaccessi-
bles, tot un repte per a lectors
iniciats. També Els silencis de Ma-
ria, de Carles Cortés, editat per
Brosquil, conté més d’un focus
narratiu (el d’Hèctor, que és a la
presó, segons sembla, per l’assas-
sinat de la dona; i el de Maria,
criada a Dubai al si d’una família
poligàmica culturalment molt
llunyana de la nostra, però que
l’autor ens dóna les claus per a
entendre). En Intercanvi, Premi
Blai Bellver de narrativa (Brome-
ra), Josep Martínez Sanchis situa
l’acció a París: el protagonista,
arran de la contemplació d’una
escena al metro, confegeix tota
una fantasia que el porta a tor-

nar a visitar la història de la capi-
tal francesa. El cos deshabitat, la
novel·la d’Esperança Camps, en
Proa, combina dos monòlegs que
aborden amb una prosa amena el
tema de l’aïllament dins la pare-
lla, de la perplexitat, de les màsca-
res i de les aparences.

Un altre escriptor, en aquest
cas de novel·la juvenil, és el prota-
gonista d’El col·leccionista de fa-
des, de Josep Ballester, Premi Ciu-
tat d’Alzira. Aquest home, que
viu en l’Oxford victorià, experi-
menta una obsessió per les me-
nors que prova de curar-se per
mitjà de la hipnosi. Ballester
aconsegueix donar als fets un
tast alhora morbós i senzill amb
ressonàncies de pel·lícula de mis-

teri. En El camí de les merles,
d’Antoni Gómez, publicat per Pe-
rifèric, també hi predomina un to
entre irreal i biogràfic. Es tracta
d’un relat en primera persona de
les experiències vitals del narra-
dor, una història en què el fet de
narrar, de recordar, és gairebé tan
important com la vivència ma-
teixa. Acabats d’eixir del forn hi
ha El músic del bulevard Rossini,
de Vicent Usó (Proa), en què des-
criu la vida d’un músic polonés
que es debat, en un món estrany i
ple de màfies, entre les seues dues
grans passions, la música i una
dona, amb el lirisme habitual en
el bifinalista del Premi Sant Jor-
di. També Local hero, Premi de
Prosa les Talúries 2008, de l’au-
tor Lluís Miret, una història origi-
nal que combina dues línies argu-
mentals essencials, la d’un emi-
grant que torna al poble i la d’un
jove que se’n va a Cuba cercant
aventures. I el Premi Andròmina
d’enguany, Els neons de Sodoma,
de Xavier Aliaga (Tres i Quatre),
que parteix d’un fet curiós per
bastir una trama amb to satíric:
la imatge de sant Roc desapareix
de l’església d’un poble.

Un capítol a banda mereix E
professor d’història, editada per
Proa, de Joan Francesc Mira, per
tal com ha estat qualificada de
“novel·la d’idees”, “esclat d’hedo-
nisme intel·lectual” i “un dels
nostres grans textos narratius”.
És una crònica d’un any de la
vida d’un professor d’història
acabat de jubilar que té cura de la
seua dona malalta i, alhora, una
reflexió sobre el present, que esde-
vé un gran poema líric a la sole-
dat.

La narrativa breu en català es-
tarà representada, en aquesta fi-
ra, per tres títols principal¨: His-
tòries del paradís, el reeixit debut
com a escriptor de Xavi Sarrià,
que publica Bromera, en què tro-
barem els neguits habituals dels
contistes, sumats al catàleg de ca-
lamitats del món actual, però na-
rrats amb una diversitat de tècni-
ques que sorprenen el lector a ca-
da pas; Contes bàrbars, de Joan
Esculies, d’Edicions de 1984, que
ens ofereix set relats sobre la so-
cietat actual i la manera com ens
hi encabim, i AZ, de Núria Cade-
nes, Premi Ciutat d’Elx, que edita
Tres i Quatre, amb vint-i-sis re-
lats molt breus que barregen hu-
mor negre, costumisme i poca-sol-
tades amb la capacitat d’observa-
ció que mostren els bons contis-
tes.

En poesia, l’any literari s’ha
caracteritzat pels múltiples home-
natges a Joan Margarit, nomenat
Premio Nacional de Poesía, que
ha publicat enguany Misteriosa-
ment feliç, en Proa, i les múltiples
celebracions dels 60 anys de Jo-
sep Piera. Passa a la pàgina 4
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Dalt, Xavier Aliaga, autor d’Els neons de Sodoma. Baix, Vicent Usó,
autor d’El músic del Bulevard Rossini, i Núria Cadenes, que ha publi-
cat el llibre de narracions AZ. / santiago carreguí / àngel sánchez

Un capítol a banda
mereix ‘El professor
d’història’, novel·la de
Joan Francesc Mira
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