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HI ha hagut una llarga tradi-
ció a creure que la lectura
de llibres i la seua com-

prensió anava emparellada a la
lectura del món. Sovint comen-
ce a pensar que això ha deixat
de ser així. Podem llegir el món,
però cada vegada se’m fa més di-
fícil entendre’l. O potser és a l’in-
revés. Si no recorde malament
la lectura implica comprensió.
Fins i tot un diàleg.

�
L’any 1478 s’imprimeix a Valèn-
cia la que es coneix com Bíblia
Valenciana, la traducció en ca-
talà de la Bíblia, que aviat la In-
quisició perseguirà. Un 7 d’abril
de 1498 fou cremada en més d’u-
na plaça pública. Possiblement
el primer llibre, com a tal, vícti-
ma de la censura al nostre país.

�
Un clàssic de la literatura uni-
versal conta la història d’un po-
bre home que, més que tip de
llegir llibres, va eixir a recórrer
món escudat per un analfabet
que no n’havia llegit cap. Tots,
espere, coneixem allò que els hi
va passar. Cadascun de nosal-
tres, així mateix, sabem qui cre-
ava problemes i qui els resolia
després; qui era, de vegades,
molt superbiós i qui era humil.
Hom ho hauria de tenir en
compte.

�
La lectura i allò que comporta
mai no és una funció innocent.

A més de complexa, arriscada
i, fins i tot, abrupta. Costa tota
una vida.

�
Ets una mosca enganxada a una
teranyina infinita creada per uns
fetillers responsables del para-
dís de la lectura. I no vols esca-
par ja que et provoca, o ho pen-
ses, un plaer intransferible. És
molt possible que l’animaló kaf-
kià no fos un escarabat.

�
Hi ha un relat cèlebre, on es feia
menció de l’ús perniciós que po-
dia tenir la introducció de la im-
premta en un país fictici i llunyà.
Aquella invenció infernal podia
facilitar la comunicació de pen-
saments i per tant dissipar la ig-
norància, que com hom deia era
la guardiana dels estats ben ad-
ministrats. Així mateix era pos-
sible que, amb el pas del temps,
filòsofs, escriptors, intel·lec-
tuals i gentola d’aquesta mena,
amb el pretext capciós d’il·lus-
trar els homes i les dones, vin-
guessen a ensenyar-los virtuts
perilloses, de les quals el poble
no ha de tenir mai coneixement.
Per aquestes i altres causes, de

cara a l’edificació dels fidels i pel
bé de les seues ànimes, hom im-
pedís de llegir cap llibre, sota
pena de damnació eterna. I es
fes la prohibició a pares i mares
que ensenyen de llegir els xi-
quets i les xiquetes. De l’horri-
ble danger de la lecture.

�
Llegir entre altres coses és una
interlocució. Com aquella con-
versa imaginària que mantenen
sovint alguns malalts mentals.
La literatura com la nau dels bo-

jos a la mar tempestuosa dels
sargassos.

�
No es tracta d’interpretar, sinó
de reviure.

�
Les lectures, de tot pelatge, es-
bossen la cartografia que ens
ajuda a orientar-nos, però so-
bretot, a desorientar-nos al món.

�

Hi ha un quadre de Peter Ilsted
on es contempla una jove men-
tre llig en un racó d’una habita-
ció. Ens recorda Vermeer i tam-
bé Vilhem Hammershoi, tan-
mateix els supera, no en la qua-
litat pictòrica, però sí en la cre-
ació d’una atmosfera ben íntima.
Trobem una fusió entre l’espai
reservat a l’acció de llegir i la
lectura en si. La submersió en
un àmbit entre la vigília i el som-
ni. Un mapa imaginari que hi ha
entre les paraules que llegeixes
i l’efecte que produeixen. Un lo-
cus amoenus secret. El refugi de
l’absència. O potser, hauria de
dir, de l’existència.

�
Llegim fragments, línies dis-
contínues, restes de naufragis,
pedaços de vida... la unitat que
suggereix el sentit és pura qui-
mera.

�
En una estació de ferrocarril lú-
gubre, trista i miserable és el
lloc on ha pogut arribar. Però se
sent lliure. Fuig de la família. Re-
corda aquell gran personatge fe-
mení, quan es disposa a llegir al
tren: «Encara sentia la mateixa
inquietud que l’havia embarga-
da durant tot el dia, però amb
plaer s’acomodà per al viatge. Va
obrir amb les seues mans àgils el
saquet roig, va traure un coixinet
que es va posar als genolls i, em-
bolicant-se les cames amb una
flassada, s’arrepapà còmoda-
ment. Demanà a la serventa la
llanterna que subjectà en el braç
de la butaca i va traure de la bor-
sa un tallapapers i una novel·la
anglesa». Era l’inici, després vin-
drà la fi, quan es llança a la via,
però un moment abans s’adona
d’un petit detall, s’havia deixat
oblidades les ulleres.

�
La creació i el fet de llegir ens
singularitza. Ens fa illa, però
també mar que recomença. Ens
escriu i ens reescriu.

�
De la lectura s’ha dit que té tota
mena d’efectes secundaris: pe-
rills físics, deformacions men-
tals, fins i tot produeix mal ca-
ràcter. Crec, que jo sàpia, enca-
ra no s’ha demostrat que provo-
ca càncer.

�
Són menys corruptes, cruels,
despòtics, maltractadors o vio-
lents aquells que lligen?
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INTIMITAT. «Interior amb jove llegint» (1908), de Peter Ilsted.
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Les ulleres de Tolstoi
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La lectura i allò
que comporta mai no
és una funció
innocent; a més de
complexa, arriscada
i, fins i tot, abrupta

■ Debido a las fiestas navide-
ñas, el próximo número de
«Posdata» se publicará el vier-
nes 9 de enero de 2009.


