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E ls amants de la lectura saben 
que han arribat a ser-ho mal-
grat els plans educatius. Per 

als nascuts en els 60, començar cada 
curs pel Cantar de Mío Cid i, només si 
el professor de torn s’afanyava, arri-
bar a la generació del 98, era tot un 
desafiament. Un entreveia les últi-
mes pàgines del llibre de text com 
qui estira el coll a l’arribar al final 
d’una llarga pujada i veia que hi ha-
via una cosa anomenada generació 
del 27, el súmmum d’una moderni-
tat a la qual només accedíem l’any 
que tocava professor jove i rumbós. 
 Amb la tornada al col·le tornaven 
també, infal·libles, El Cid, les jarchas, 
Berceo, ¡Lucanor! Era igual l’edat 
que tinguessis. Aquells textos resul-
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taven, a més d’avorridíssims, ofensi-
vament hermètics. Obries els llibres 
i apareixia una mà entre els plecs 
per donar-te dues o tres bufetades.
 Han passat 40 anys i unes quantes 
desenes de teories pedagògiques des 
d’aleshores. L’altre dia va caure a les 
meves mans la llista de lectures obli-
gatòries que regeix en aquests temps 
i al donar-hi un cop d’ull vaig expe-
rimentar un alleujament immediat. 
¡S’ha modernitzat! ¡Déu meu, quin 
nivell de vigència! ¡Inclou els barrets 
de copa de Miguel Mihura! Però... ¡si 
fins i tot llegeixen Nada!
 Tot d’una, em va semblar una 
modernitat excessiva. ¿Segur que 
és bo que llegeixin Carmen Laforet? 
¿No convindria més deixar passar 

30 o 40 anys més per estar-ne més 
segurs? Llavors em vaig posar a re-
passar la llista ja amb detall i plena 
concentració i vaig quedar espan-
tat per sempre. Per exemple: a l’an-
tologia de poesia espanyola no no-
més s’inclouen poetes de l’avant-
guarda futurista com Jaime Gil de 
Biedma o José Ángel Valente, no. 
S’arriba a l’extrem d’incloure’n un 

de María Victoria Atienza firmat el... 
¡1979! ¡On anirem a parar! El meu es-
perit no va aconseguir assossegar-se 
fins que vaig tenir constància que se-
gueix sent obligatori llegir el poema 
La vaquera de la Finojosa, del Marquès 
de Santillana. I Bécquer, és clar. I el 
grandiós poema En Ávila, mis ojos, de 
la lírica tradicional. Només llavors 
vaig ser capaç de perdonar la inclu-
sió de modernitats com Miguel Deli-
bes, Rosalía de Castro o Jardiel Pon-
cela. Em va fer il·lusió confirmar, per 
cert, que Eloísa encara segueix allà, 
sota el seu ametller. Està molt bé que 
en aquestes coses tan importants hi 
hagi poquets canvis. Així els lectors 
d’aquest país seguiran sent escassos, 
però irreductibles. H

Les lectures escolars 
obligatòries tenen    
avui un alt 
nivell de vigència 

LLETRES 3 ELECCIÓ

Soledad Puértolas ingressarà 
a la Real Academia Española

M. J.
MADRID

A 
punt de publicar un nou 
llibre de relats, Soledad  
Puértolas (Saragossa, 
1947) va resultar ahir ele-

gida membre de la Real Academia 
Española (RAE), de manera que ja 
són cinc les dones que ocupen una 
butaca de la institució que vigila la 
salut de l’espanyol. «No crec en les 
quotes», va declarar a l’agència Efe 
poc després de fer-se públic el resul-
tat de l’elecció per a la qual era l’úni-
ca candidata. Va ser elegida per ma-
joria simple en la tercera votació i 
ocuparà la butaca g que va deixar 
vacant el científic Antonio Colino, 
mort el març del 2008. 
 La candidatura de Puértolas va 
ser presentada pels acadèmics Car-
men Iglesias, José Antonio Pascual 
i Luis Mateo Díez, que la va qualifi-
car el dia abans d’«excel·lent escrip-
tora». El seu nom se sumarà als de 
Carmen Iglesias, Ana María Matute, 
Margarita Salas i Inés Fernández-Or-
dóñez.   
 Considerada una de les veus més 
destacades de l’actual narrativa es-

panyola, l’escriptora ha cultivat es-
pecialment la novel·la i el relat, i se-
cundàriament l’assaig. Té publicats 
una trentena de llibres i ha estat re-
coneguda amb diferents guardons. 
Va aconseguir el premi Sésamo el 
1979 per El bandido doblemente arma-
do, obra amb què es va donar a co-
nèixer. Ha publicat també Una enfer-
medad moral, Todos mienten, Queda la 
noche (premi Planeta 1989), Días del 
arenal i La vida oculta, premi Anagra-
ma d’assaig el 1993.  El 2003 va rebre 
el Premi de les Lletres Aragoneses.

APORTACIÓ / «Personalment és un ho-
nor i una satisfacció», va afirmar 
l’autora al conèixer l’elecció. Tot i 
que va assegurar que la seva aporta-
ció als treballs de l’acadèmia «no se-
ran els coneixements erudits d’un 
filòleg o un lingüista», aquesta do-
na rossa i reservada sap que el món 
imaginari dels creadors contribueix 
a l’evolució d’una llengua.
 «La meva aportació serà molt més 
personal i subjectiva, com ho és la 
creació literària; i més intuïtiva, pot-
ser més arriscada», va declarar. I va 
advertir: «Els creadors sempre sor-

tim una mica de la norma. Per la se-
va pròpia essència, busquem i explo-
rem camins nous». 
 En tot cas, considera que si la RAE 
vol comptar entre els seus membres 
amb novel·listes i poetes és perquè 
«té en compte el risc que implica 
l’aventura de la creació».
 Puértolas va descobrir de petita 
la màgia dels contes. «Visc en la li-
teratura, un món molt pròxim al 
dels somnis i els records», va afirmar 
aquesta escriptora que s’inspira en 
els fets quotidians per concebre les 
seves històries. «Les preguntes que 
es fan els meus personatges són les 
que ens fem tots en la vida». H

L’escriptora,  
la cinquena dona  
a la institució, 
ocuparà la butaca ‘g’

Contrària a les 
quotes, aportarà el 
perfil dels creadors 
més literaris

33 Soledad Puértolas, ahir, a casa seva, a Pozuelo de Alarcón.

EFE / JUAN CARLOS HIDALGO

Toni Mira guanya 
el premi Ciutat de 
Barcelona de dansa
GUARDONS 3 El coreògraf Toni Mi-
ra, el director cinematogràfic Clau-
dio Zulián i el projecte 25 anys fent es-
cola, de l’escola El Sagrer, han obtin-
gut els Ciutat de Barcelona de dansa, 
audiovisuals i educació. Els jurats 
han valorat la implicació de Mira en 
l’àmbit social gràcies als tallers im-
partits a les presons de Can Brians i 
Wad-Ras i de Zulián, per la realitza-
ció del seu documental A través del 
Carmel.

íTeMS

Mor Auchincloss, 
cronista de la Nova 
York més selecta 
ÒBIT 3 L’escriptor i advocat de Wall 
Street Louis Auchincloss va morir di-
marts a Nova York als 92 anys. La se-
va carrera literària es va centrar en 
el retrat de les classes altes de Man-
hattan. La novel·la La educación de Os-
car Fairfax relata els somnis de l’au-
tor per forjar-se una carrera literària 
i ha estat publicada recentment per 
Libros del Asteroide. El segell llança-
rà a la tardor El rector de Justin, consi-
derada la seva millor novel·la.


