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La festa de Sant Jordi o el
DiadelLlibre ens recorda
quehihamoltsmotiusper
llegir. El contacte dels es-
criptorsambels lectorsés

positiu encara que només sigui per-
què els que no llegeixen no llegirien
ni això–aquestsmotiusperconvèn-
cer-los– i perquè el tracte, la proxi-
mitat, entre autors i públic –lectoro
no–permetundiàlegenquètotsdos
poden esgrimir les seves raons.

Sant Jordi, com a representant
de la cavallerositat medieval, sem-
pre va acompanyat del dragó, que
deusimbolitzar totselsmalscontra
els quals la fermesa del sant, a dalt
del cavall, lluita. Ara les autoritats
s’hanadonatqueelsdragonsno lle-
geixen. O sigui, que no és bo no lle-
gir de la mateixamanera que no és
bo ni sa no fer gens d’esport, ni que
sigui una horeta diària d’estirar les
cames, com recomanen elsmetges.
Llegir, s’hanadonat, serveix–amés
d’aprendre coses, divertir-se, emo-
cionar-se…– per estirar el cervell,
perquèelcapnoesquediaturat,per
tenirmés idees i refrescar lesvelles.
Així comlesulleresallarguen lavis-
ta i les bicicletes i els cotxes allar-
guenelspeus,els llibresallarguenel
cervell, lacomprensió, l’eloqüència,
la intel·ligència… Per això, al costat
d’unsistemasanitarigeneral igene-
rós –que ara perilla, ai!– , les auto-
ritats imestres empenyenun siste-
ma de biblioteques i lectures igual-
ment general i generós: pel bé dels
ciutadans i del país, perquè el siste-
made salut enfortiria el cos però es
deixaria el cervell, i no podemobli-
dar-lo. Cada dia, l’horeta d’estirar
les cames i l’estoneta d’estirar el
cap. Sense esforç no es guanya res.

Per això, Sant Jordi porta una
llança,per l’esforçde la lluitacontra
eldragó. Iel cavall?Jocrecquesim-
bolitza l’ajut que, en aquesta em-
penta per guanyarmés lectors, ne-
cessitem. Editors, llibreters, mit-
jansdecomunicació, crítics,profes-
sors i mestres, tots a sobre el cavall
de Sant Jordi. Un llibreter del bar-
riemdeia tot justpassatPasquaque
ja tenia mitja feina feta de la que li
suposava,enpeticions,parada,clas-
sificacions ihorarisde firmes, ladi-
adadeSantJordi.Asseguravaque la
sortida de llibres el dia assenyalat
representavaperaell iperalsaltres
llibreteres el 20% de vendes de tot
l’any.Vaigpensarqueeramolt ique,
si la xifra era certa, indicava que el

Els dragons no llegeixen

públic compra més per respectar i
observarel rituald’unatradicióque
per llegir de veritat.

Però jonosócgenspessimista, al
contrari! Si pensem que encara no
fagairesanys l’escolaritatobligatò-
ria i universal no arribava ni molt
menys fins als 16 anys com ara, i si
comparem quants pobles tenien
unabibliotecaamb laquantitat que
tenimarao,perexemple,elnombre
d’obres, entrenovel·les, assaigs i lli-
bres d’actualitat, d’autors d’aquí,
que s’han publicat aquests dies, i
pensem que fins fa poc la quantitat
de producció nostra era gairebé
simbòlica, testimonial, ens anima-
remunamica, com li toca a la festa.

Saber triar un llibre
Per això cal insistir que els llibres
s’han de saber triar, s’han de saber
disposar i, sobretot, s’han de saber
llegir. De lamateixamanera queno
tots els partits de futbol són iguals,
no tots els llibres ens exigeixen el
mateix.Hihanivellsde lectura,que
corresponena lesexigènciesque les
obres ens demanen per entrar amb
profit a les seves pàgines.

La venda de llibres per Sant Jordi significa, per amolts llibreters, un 20% de les vendes de tot l’any. CÈLIA ATSET

Pràctica Les autoritats s’han adonat que no és bo no llegir, de la mateixa manera que no és bo ni sa no fer gens d’esport
Esforç El càlcul del mínim esforç que cal per progressar d’un ‘bestseller’ ordinari cap a la gran literatura és una feina im-
portant a les escoles Diversió I si no vol fer aquest esforç i es queda envescat en aventures i misteris, endavant i fora!

El primer pas, que és el contacte
amb els llibres, és important. Els
lectors no poden basar-se en la pu-
blicitat. Han de buscar fonts d’in-
formació fiables i confiar-hi.El pri-
mer quedemana el públic és de què
tracta l’argument, i elpasaunnivell
més alt literari és quan es fixa en
comhotracta, la forma.Perarribar-
hi cal un cert esforç, per això la po-
esia, tan essencial i necessària, és el
gèneremenysvenuto llegit. I el càl-
cul del mínim esforç que cal per
anarprogressantdelbestsellerordi-
nari cap a la gran literatura és una
feina importanta lesescoles. Icons-
ti que parlo de bestsellers ordinaris
amb tot el respecte. Són un primer
pas importantperengrescarels lec-
tors iavesar-losa ladisciplinade lle-
gir. I si tots els títols fossin d’autors
nostres, en llocde lamajoriade tra-
duccionsqueencara tenim, l’imagi-
nari i el llenguatge del públic seri-
en més nostres, i no dependríem
tant de la producció estrangera.

Trucs per avesar-se a llegir n’hi
hamolts, i elsmillorssónelsqueco-
mencen a l’escola, on la guia d’un
bon professor facilita el camí i gra-

dua l’esforç. Per al gran públic po-
dem aconsellar: primer, que sàpiga
quin és el seu nivell lector; segon,
que tingui una persona de confian-
ça ambquipugui consultar els dub-
tes i problemes que sorgeixin; ter-
cer, que a més de la lectura d’allò
que li agrada, siguielquesigui i sen-
se manies, tingui un llibre d’un ni-
vellmésamunt,més literari, a lamà
i dediqui unsminuts cada dia a lle-
gir-ne un paràgraf o un parell de lí-
nies, si és poesia, per difícil que si-
gui, perquè com amínim aprendrà
paraules i expressions noves… I si
no vol fer aquest esforç i es queda
envescat en les aventures i els mis-
teris i erotismes i crims i detectius
del llibre que li agradi, doncs enda-
vant i fora. Algun dia ja se’n cansa-
rà –o no– i tastaràmenjarsmés ex-
celsos encara que només sigui per
provar-se ell mateix, si és capaç de
digerir-los.

Amb festa o sense, amb l’excu-
sa de Sant Jordi i del Sant Esforç,
fem cada dia una caminadeta salu-
dableper lespàginesd’unbonllibre.
IbonSantJordi, aveurequantsdra-
gons convencem!
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