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Sí, amic Broch
Jordi Coca

● Dimecres passat Àlex
Broch va publicar un

article contundent i clar.
S’adreçava a la consellera
Mieras ja que, efectiva-
ment, és qui dóna la cara
en aquest tema de Frank-
furt i les conseqüències
que se’n deriven. Però fa
unes setmanes jo parlava
de Frankfurt en relació a
unes paraules del conse-
ller primer Bargalló on li
recordava (i en principi al
conseller Bargalló no cal-
dria recordar-li res) coses
molt òbvies. Em temo,
doncs, que aquesta qües-
tió va més enllà del poder
polític de la consellera de
Cultura. El tema de fons,
tal com deia Broch, és que
amb l’excusa de Frankfurt
es definirà la veritable po-
lítica cultural de l’actual
govern tripartit, si més no
en matèria de literatura. I
aquí no hi pot haver en-
ganys ni mitges tintes:
allò que necessita recupe-
rar la dignitat (sense dis-
criminacions positives,
només per dret) és la lite-
ratura catalana. La resta
són ganes de marejar la
perdiu i de tocar allò que
no sona.

A mi la consellera Mie-
ras políticament no em
diu res. D’ençà que té al
seu voltant l’equip actual
es gestiona bé i en aquest
sentit s’han tingut alguns
encerts. Ara, de política,
res de res. No se n’ha fet
fins ara ni, pel que sem-
bla, se’n farà en el futur.
Diguem-ho clar d’una ve-
gada: la consellera de Cul-
tura no té pes polític en el
govern actual i després
dels compassos inicials
del seu mandat, més aviat
tristos, ha continuat a la
conselleria perquè fer una
crisi de govern és força
més complicat del que
sembla, i més en un tri-
partit. I en aquest tema de
Frankfurt té problemes
fins i tot amb els respon-
sables de l’Institut Ramon
Llull, cosa que lògicament
tothom negarà.

Però també voldria as-
senyalar que en aquesta
qüestió passarà única-
ment allò que vulguem els
escriptors catalans (vull
dir els que fem literatura
catalana i no els que són
residents a Catalunya). Si
estem units, no hi ha pro-
blema. Que a Frankfurt ex-
pliquin qui és Goytisolo i
tants altres admirats es-
criptors castellans que vi-
uen a Catalunya. Cap pro-
blema, ja s’ho faran. És així
de simple. Els que escrivim
en català no en volem saber
res. Per tant, decidim no-
saltres, i no vull tornar a
explicar a què em refereixo
quan dic nosaltres.

RUTH MARIGOT

Llegir un bon llibre és una experiència fascinant, absorbent i transformadora

LA CRÒNICA DESACOMPLEXADA

No passa res
I què, si la gent no llegeix? Llegir
és un dret, no pas un deure. Una
xerrada sobre llibres també pot

servir per deixar clar que els
llibres estan al servei de la vida
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U
na virtut de l’Any
del Llibre (en té
d’altres) és que
manté enfeinats
els escriptors: ens
toca passejar

amunt i avall del país per
participar en taules rodones,
simposis i trobades diverses a
l’entorn de la literatura, l’an-
tiliteratura i la mare que ens
va parir a tots plegats. No es
poden queixar ni els crítics
més derrotistes, que sempre
n’hi ha, perquè la cosa també
té als seus ulls una part posi-
tiva: mentre un escriptor té les
mans al volant no té les mans
al teclat, és a dir, deixa de
crear unes quantes pàgines
prescindibles de les que con-
tribueixen a embrutir el mer-
cat. Tots contents, doncs.

Em conviden a prendre part
en un cicle de xerrades sobre
les lectures que més m’han
impactat. Ho reconverteixo en
una xerrada sobre la lectura a
seques, i en concret sobre la
lectura desacomplexada que
tant defenso (i que intento
practicar, amb un èxit relatiu).
Començo llançant pedres
contra la pròpia barraca: dic
que no passa res per no llegir.
Que només val la pena llegir si
ho fem per plaer, sense fusti-
gar-nos. Que llegir és un dret,
no pas un deure. Que és fals el
pronòstic segons el qual els
joves que no llegeixen no ar-
ribaran gaire lluny. Si no lle-
geixes, no seràs un bon lector.
I segur, segur, que no t’entrarà
mai el cuquet d’escriure (tot
això que ens estalviarem,

pensaria aquí un crític derro-
tista). Però res impedirà que el
no-lector en qüestió pugui ser
un fantàstic futbolista o biò-
leg o dentista o fuster o saxo-
fonista o tertulià radiofònic.
Que no llegeix? Ell s’ho perd.
No en fem cap drama, va.

Per avalar aquesta tesi, em
faig acompanyar de noms de
pes que han dit si fa no fa el
mateix que jo ara, però millor.
Com el meu filòsof de capça-
lera, André Comte-Sponville, a
qui vaig descobrir gràcies al
llibre La felicidad, desesperada-
mente. En un altre llibre, El
amor, la soledad, l’autor francès
sosté que l’amor està per da-
munt de tot, també per da-
munt dels llibres. Un llibre és
una eina que ens ajuda a en-
tendre el món; però el que
importa és el món, no l’eina.
Segons Comte-Sponville, no
servirien de res les obres mes-
tres si no existís la vida, i si la
vida no valgués més que
qualsevol obra mestra.

Faig meves les paraules del
filòsof: “Tinc tres fills que no
només m’importen molt més
que tots els llibres, sinó que
no em preocupa saber quins
llibres llegiran, ni si la lectura

serà tan essencial per a ells
com ho ha estat per a mi. Na-
turalment, no vull que siguin
analfabets. Jo els he llegit his-
tòries, els he comprat llibres,
els convido a llegir els llibres
que van marcar la meva in-
fància, però no vaig més enllà:
és la seva vida, no la meva. Hi
ha tantes coses més impor-
tants a la vida que els llibres
que llegeixin! Els agradarà
Proust? Preferiran la literatu-
ra o el cine? Llegiran o faran
esport? Seran de lletres o de
ciències? Francament, això
amb prou feines m’importa.
M’és ben igual que llegeixin o
no Crítica de la raó pura, un dels
millors llibres de filosofia que
s’han escrit mai. Que tinguin
bona salut, que siguin feliços,
que sàpiguen viure i estimar,
sí, això sí que m’importa, fins
i tot més del que jo voldria”.
En opinió de Comte-Sponville,
només mereixen ser llegits
aquells llibres que es posen al
servei de la vida. És més: “No-
més mereixen ser llegits els
autors que saben que els lli-
bres no tenen importància”.

Un llibre pot canviar una
vida, i tant que sí. La lectura és
una experiència tan apassio-

nant com transformadora. Pe-
rò això, diu el filòsof, confir-
ma que els llibres no valen per
si mateixos: “Valen per la vida
que contenen, que susciten o
que poden transformar”.

Els periodistes culturals te-
nim el privilegi de poder en-
trevistar els autors que hem
llegit i ens han transformat.
Com Ricardo Piglia, a qui vaig
conèixer en carn i ossos (ja el
coneixia en paraules) quan va
venir a promocionar El último
lector. Li vaig parlar sense
complexos de la meva lectora
desacomplexada (un perso-
natge que s’assembla a mi
sense ser-ho) i em va dir, pot-
ser per quedar bé, que en
compartia la filosofia. “La crí-
tica –afirma Piglia– sotmet el
lector, li fa creure que la lite-
ratura necessita una media-
ció. La literatura és una socie-
tat sense Estat, ningú pot
obligar ningú a combregar
amb un text. Defensar la lec-
tura desacomplexada no vol
dir ser antiintel·lectualista, és
un intent de preservar l’es-
pontaneïtat del lector”. La pu-
tada, parlant clar, és que la
pèrdua d’espontaneïtat lecto-
ra porta de pet a l’avorriment.

Els llibres són un dels ca-
mins possibles cap a la felici-
tat, però l’objectiu és la felici-
tat. Llegim si ens ve de gust,
aparquem una novel·la si ens
provoca una mandra eterna i
deixem de complicar-nos la
vida amb discussions més
prescindibles que la mala lite-
ratura. Que ja és prou com-
plicada, la vida, ella soleta.


