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Per què llibres, encara? O, d'una manera més precisa, per què llegir, encara? D'una
banda, ja sabem llegir. Aleshores, per què llegir, quan no ens cal aclarir res? D'una altra
banda, posats a distreure'ns, no tenim a l'abast algunes distraccions preferibles? Ben cert
que la lectura pot ser útil. Dels bons llibres en podem aprendre moltes coses importants,
bones o pràctiques. En aquest sentit utilitari hi ha llibres que es justifiquen per ells
mateixos, tenen una funció ben clara i reconeguda socialment. En aquesta categoria hi
podríem col∙locar, entre d'altres, els manuals, les enciclopèdies i diccionaris i els llibres de
text. També és cert que en la lectura hi podem buscar i trobar un entreteniment que ens
alleugereixi el pas del temps, o una distracció d'un o altre maldecap que ens absorbeix. En
aquesta altra categoria hi posaríem tota mena de lectures, però, en qualsevol cas, es
tracta de lectures que no interessen tant per elles mateixes com pel fet que permeten
obrir un parèntesi en el flux dels esdeveniments. D'aquestes dues possibilitats avui no en
voldríem pas parlar. La lectura instrumental no és gens problemàtica, instrueix, resol un
dubte o una dificultat, posa pedaços a la nostra ignorància. Ja ens va bé això. Pel que fa a
distreure'ns amb la lectura, és una qüestió de gustos, si bé és cert que avui dia, de
distraccions no ens falten pas. Més aviat sembla que, entre una cosa i una altra, passem
els dies massa distrets i entretinguts. Aprofitem per observar que el mot distreure prové
del llatí i que, etimològicament, remet a “separar, trencar, allunyar...” No seria pas
forassenyat el considerar de què ens volem separar o allunyar, què volem trencar, quan
busquem distraccions, però això, és clar, ens faria esgarriar del camí que ara ens
interessa.
Si deixem doncs al marge, o en un segon pla, la utilitat immediata i l'entreteniment, quina
mena de lectures ens queden? Quins llibres? I, cal insistir, per què aquestes lectures, per
què aquests llibres? Bé, la resposta a què ens queda no és pas gens difícil. Ens queda tota
la poesia, les novel∙les, el teatre, els diaris personals, els reculls de correspondència... i
tots aquells altres gèneres afins que hi vulguem afegir. Permeteu‐me que, en la manera
més habitual, aplegui totes aquestes obres sota el nom de literatura. Roman, doncs, per
llegir, la literatura. És possible que, a hores d'ara, hi hagi alguna persona instruïda que
encara cregui que aquests són llibres i lectures “per a la gent de lletres?” Sí, ho és, i no
només una possibilitat, és un fet palès en força llocs i càrrecs on costa molt d'entendre
aquest fenomen. Però compto amb vosaltres per a tirar endavant aquesta exploració, tot
ignorant discretament aquestes posicions tan obtuses.
Ara fa set anys, dos professors del Departament d'Història i Història de l'Art, de la

Universitat Rovira i Virgili, van publicar un assaig titulat Encara no som humans. Propostes
d'humanització per al tercer mil∙lenni. No es tracta d'un llibre de literatura, ni vol ser
tampoc ciència‐ficció. En aquest treball es proposa una determinada socialització de la
tècnica i del progrés científic com a única via per a corregir els abusos i desgràcies que, de
sempre, ha patit l'espècie humana, en forma de misèria, guerres i tiranies. Segons ens
diuen els autors, totes les pautes morals que han guiat el nostre aprenentatge per fer‐nos
humans, s'han enfonsat. Ha arribat l'hora d'un tomb radical i d'avançar decididament per
la racionalització plena de tots els àmbits de la nostra vida; només així deixarem de ser
homínids i passarem a ser veritablement humans. La idea central, la tesi, és que ja
disposem de la capacitat científica i tecnològica per anar substituint l'atzar de la selecció
natural per la lògica de la selecció tècnica, de manera que podrem arribar a sotmetre
definitivament la natura als nostres interessos. “La possibilitat de convertir‐nos en déus ja
és una realitat”, escriuen els autors. Aquesta racionalització no ha de deixar res a fora, cal
aplicar‐la arreu: a la producció agrícola, la ramaderia, la medicina, l'educació, l'ètica, la
reproducció humana... En aquest darrer aspecte, el gran avantatge que es podria oferir a
les dones seria l'alliberament de la gestació i el part per tal de poder‐se incorporar al
mercat laboral en igualtat de condicions amb als homes. Per això, només caldria
desenvolupar úters artificials que permetin la reproducció extra corporal. D'aquestes
matrius de laboratori ―ens avisen— ja se n'han descrit els principis i els elements bàsics...
Potser sí que l'encerten i és aquest el trist futur que ens espera, qui ho sap. Sigui com
sigui, quin paper hi té aquí ―si és que n'hi té algun― la literatura? Ja ho anirem
desgranant. Diguem, de moment i a grans trets, que a diferència d'aquesta nova
redempció de l'espècie, la literatura més aviat ens mostra un ésser que, malgrat les
contradiccions, va descobrint i eixamplant la humanitat que ja té en ell. Un ésser humà,
doncs, que vol més reconèixer‐se que no pas reconstruir‐se.
A partir d'ara, us proposo de repassar breument cinc de les raons principals per no deixar
arraconada la literatura. Repassar, dic, perquè totes elles són raons prou conegudes ¡
desenvolupades de fa temps. Tan conegudes i desenvolupades com ignorades o
menystingudes. I és així pel pes asfixiant d'algunes estructures, valors i actituds que, en la
nostra societat, i per raons molt diverses, actuen en contra de la disposició personal que
demanen aquests llibres. Si anomenem soroll al conjunt d'aquests entrebancs, podem dir
que aquest soroll s'oposa al silenci, la soledat i la continuïtat que calen per a una lectura
que hagi de ser profitosa. Entrem, doncs, en aquestes raons.
En primer lloc, el goig estètic de llegir textos de qualitat. Tots nosaltres, no és que
sapiguem llegir, sinó que ja no sabem no llegir. La lectura està tan incorporada a la nostra
percepció del món que ja no som capaços de veure només signes, llegim lletres, si hi ha
lletres. I no podem aïllar les lletres, si estan juntes, vulguem o no vulguem, llegim
paraules. I amb les paraules encadenades formem frases que, si no són absurdes del tot,
reben sempre una interpretació o altra, un significat. En la nostra mirada hi ha tothora
desperta la disposició a llegir. En particular, nosaltres, en l'entorn acadèmic i laboral en

què ens trobem aquí, llegim constantment. A les aules i als laboratoris, als passadissos, als
despatxos i a les oficines. Ara, jo, aquí. Vosaltres, ben aviat, potser estareu consultant els
SMS rebuts, la correspondència electrònica o la postal. A més d'homo sapiens i homo
faber, som també homo legens. No obstant això, no tots els textos són iguals. Com en
totes les arts, fer‐ho bé no és gens senzill. Escriure no és una activitat natural en la
mesura en què ho ha arribat a ser el parlar. Tot al contrari, constitueix un artifici que
demana un bon domini del llenguatge, concentració i humilitat. T. S. Eliot, el poeta, va
deixar escrit: “L'única saviesa a què podem aspirar és la saviesa de la humilitat; la
humilitat no s'acaba mai.” Cada text que contingui un mínim de complexitat pot ser
millorat, perquè mai no arribem a reflectir‐hi tota la riquesa de matisos i de possibilitats
presents en allò que volem comunicar. El llenguatge no exhaureix mai la realitat,
senzillament perquè aquesta no pot ser fragmentada sense falsejar‐la. Amb les paraules
sempre triem, reduïm i simplifiquem. No obstant això, tant la història de la literatura com
l'experiència diària, ens mostren que la capacitat dels nostres recursos expressius és
il∙limitada. Per això mateix, constitueix un gran plaer llegir literatura de qualitat. En ella,
s'hi manifesta de ple la capacitat expressiva d'una llengua; la lectura flueix harmoniosa
com si tingués vida pròpia o una música secreta que la dirigís. Si és cert que les paraules,
més que parlar de nosaltres, parlen per nosaltres, perquè “saben de nosaltres allò que
nosaltres ignorem d'elles”, aleshores, en aquests textos excel∙lents es manifesta tota la
grandesa artística a què poden arribar els homes i les dones que han posat la seva vida al
servei d'aquesta activitat creativa. Desenvolupar la nostra sensibilitat cap a aquesta
representació de la bellesa pot constituir una satisfacció que ens acompanyi fidel al llarg
dels anys.
En segon lloc, el servei que ofereix a la nostra imaginació. “Que has llegit Frankenstein?
No, però n'he vist la pel∙lícula.” Aquesta mena de situació és força freqüent en el nostre
entorn quotidià, tant, que la resposta ja no ens causa cap estranyesa, per bé que la
novel∙la de Mary Shelley sigui una creació literària prou diferent de les recreacions
cinematogràfiques que se n'hagin pogut fer. Per més que la pel∙lícula vulgui ser ben fidel a
la novel∙la, en serà sempre una recreació determinada. Més ben aconseguida o menys,
però sempre una altra cosa. I no perquè en sigui un resum ―tal com passa sovint―, sinó
perquè tot el potencial expressiu del llibre ha quedat concretat, reduït a unes imatges
determinades. Les que siguin, però unes que no poden ser canviades en cada projecció de
la pel∙lícula. En contraposició a això, el llibre sempre queda obert a la representació i a la
interpretació que adopta cada persona que el llegeix. Fins i tot una mateixa persona, en
dos moments diferents de la seva vida, pot fer‐ne dues lectures ben dissemblants d'una
mateixa obra. Això no és pas gens estrany, perquè llegir no és senzillament captar una
informació; la informació només n'és el substrat de la lectura. Però aquesta lectura inclou
un processament complex de la informació a través d'una interpretació, la qual està
sempre lligada a una cultura i a la persona que s'és en el moment de llegir. Tot això,
naturalment, no diu res en contra de les adaptacions que es fan al cinema. Allò que aquí
es vol destacar és la diferència entre les dues arts, i no pas cap pretesa superioritat d'una

davant de l'altra. Hi ha bona literatura i molta literatura no tan bona, com hi ha bones
pel∙lícules i moltes pel∙lícules destinades al consum efímer d'un cap de setmana. Ens
convé distingir una mica més: una cosa és mirar i una altra és llegir. Pel que fa a la
imaginació, les imatges ens mantenen passius. D'una banda, la representació ha estat
triada i se'ns imposa per la força que té la seva presència. Ningú no s'ocupa de pensar en
un arbre diferent d'aquell que es mostra a la pantalla, seria una activitat ben excèntrica.
D'altra banda, tampoc no hi ha temps per a intentar alterar de cap manera allò que
veiem, perquè en poc temps canviarà el pla o l'escena i tota la nostra atenció serà
captada per unes altres imatges. Finalment, veiem en cada moment allò que una càmera
veu. No ens és possible triar en què ens fixem o des d'on ho considerem. En el cas de la
lectura el panorama canvia força. En primer lloc, som receptors actius d'allò que llegim; si
no estem prou atents perdrem el fil de seguida. Ens trobem obligats a anar integrant,
d'una manera o altra, els elements, els personatges i l'acció de què som testimonis. Però,
en aquest procés, tenim moltes portes obertes per a la imaginació. La importància que
donem a cada fet o circumstància també depèn molt de nosaltres mateixos, no queda
subratllada per cap enfocament ni cap música de fons. El ritme al qual avancem també el
fixem lliurement, no ens ve marcat pel text. Fins i tot, podem tornar enrere i modificar la
representació que havíem anat elaborant. L'objectiu d'aquest contrast és adonar‐nos de
que en cada lectura hi posem una part de nosaltres mateixos. La forma que l'obra assoleix
a través de la lectura depèn molt del motlle que li apliquem. Alhora, el nostre motlle no
és insensible al material rebut. També ell és afectat per l'obra que li arriba. Sembla,
doncs, que llegim tal com som i que, allò que som, depèn de què hem llegit.
En tercer lloc, l'oportunitat de comprendre millor l'experiència humana. Cada jo és un jo
establert en relació amb els altres. La nostra manera de ser en cada etapa de la vida és el
resultat d'estar integrats en una xarxa de relacions des del dia en què vam néixer. La
quantitat i la qualitat d'aquestes relacions varia amb el temps, de manera que els seus
efectes sobre nosaltres també. Igualment, resulta variable la nostra influència sobre elles.
És per això que per arribar‐nos a conèixer ens resulta tan important començar per
reconèixer tot allò essencial que compartim amb els altres éssers humans (i també,
certament, amb els altres éssers vius). L'educació dels infants a l'escola passa,
principalment, per la socialització, la qual inclou el desenvolupament d'aquesta capacitat
de veure en l'altre algú com jo. De fet, és sobretot analitzant la nostra actuació, o reacció,
davant de les dificultats amb els altres, com podem arribar a conèixer quina mena de
persona som. Sense aquest mirall, el jo no seria mai posat en qüestió. Aquest és un
aprenentatge essencial en l'art de viure. En la literatura hi podem trobar desplegada i ben
viva tota la diversitat i complexitat de l'experiència humana: les contradiccions, les
paradoxes, l'ambigüitat, l'alegria i la pena, l'esperança, els somnis, els temors, el coratge,
les febleses, la compassió i la crueltat, l'egoisme i el sacrifici, les múltiples formes que
poden prendre l'amor i l'odi... Aquests llibres ens poden ajudar molt a donar forma,
ordenar i reconèixer els nostres sentiments i les nostres emocions, perquè en reviure les
experiències dels personatges ens interroguem nosaltres mateixos sobre com rebem i

valorem allò que està succeint. En parlar de la funció social de la poesia, Eliot va escriure:
“Quan el poeta expressa allò que altres persones senten està afectant el mateix
sentiment pel fet d'il∙luminar‐lo de ple; aconsegueix que qui llegeix el poema sigui més
conscient d'allò que ja sent i, per tant, l'ajuda a veure millor alguna cosa que ja duia a
dintre.” En darrer terme, si bé les obres literàries no tenen per què pretendre cap finalitat
ètica o epistemològica, la potència dramàtica de les grans obres ens pot obrir els ulls
davant d'allò que és digne de ser emulat. Aquesta sacsejada emocional dirigida als
sentiments pot resultar molt més efectiva que qualsevol discurs racionalista sobre
moralitat. Ja s'ha dit, i ho compartim, que “l'exemple no és només la millor manera
d'influir en les persones, és l'única”.
En quart lloc, la descoberta o l'eixamplament d'espais de llibertat. La pressió social per a
subjectar els individus ben arrenglerats és molt gran. El manteniment d'un determinat
ordre social passa sovint per la uniformització més o menys flexible dels comportaments i
les creences dels individus que constitueixen aquella societat o aquell grup. És així, per
exemple, dins la família, a l'ensenyament (públic o privat), al mercat laboral, en les
organitzacions polítiques o socials i en tots els àmbits on l'estat hi intervé. Possiblement,
aquestes coercions diverses són necessàries, fins a un cert grau, per tal d'assegurar la
pervivència dels grups i les societats. El cas és que, en general, ens hi adaptem i integrem
en nosaltres les normes, els valors i les actituds que se'n deriven com si les haguéssim
triat lliurement. És fàcil que arribem a creure que allò que tenim ja coincideix amb allò
que volem, sobretot, perquè no ens decidim a analitzar seriosament què és allò que
realment volem; què és allò que ens convé si posem entre parèntesis allò que predomina.
Aconseguir una mirada lúcida i crítica sobre aquest estat de coses no resulta pas una tasca
senzilla. Novament, els llibres ens poden ajudar a conquerir aquesta llibertat que ens
neguem. D'entrada, ja podem constatar una afinitat etimològica entre els dos mots, llibre
i lliure. L'arrel llatina del primer és liber‐libri, mentre que pel segon, tenim liber‐libera‐
liberum. A banda de les qüestions etimològiques, en les obres trobem arreu casos i
exemples de persones o de personatges que, per motivacions que poden ser molt
diverses, decideixen enfrontar‐se a determinats ordres establerts, o que, sense decidir‐
ho, es veuen abocades a aquest enfrontament. Convertir‐nos en testimonis actius
d'aquestes situacions de crisi existencial pot fer sorgir una interpel∙lació punyent que ens
obligui a prendre consciència de fins a quin punt les nostres opcions han estat lliures o bé
degudes a alguna inèrcia col∙lectiva. Podem així encarar millor tots aquells temors que
volem ocultar sota falses seguretats i abraçar amb més confiança l'aventura en què
consisteix la vida humana. Una altra manera en què els llibres ens poden ajudar a ser més
amos de la nostra llibertat és mitjançant el descobriment de la gran diversitat cultural de
maneres de veure el món i de donar sentit a la vida. Aquesta mena de viatges sense sortir
de casa ens permeten relativitzar la nostra pròpia manera d'actuar i de pensar, ens obren
la possibilitat de plantejar‐nos altres opcions que substitueixin o, si res més no, obliguin a
revisar, els automatismes que hem incorporat al nostre camí.

La darrera raó que considerarem no és pas menys valuosa que les precedents,
l'oportunitat de practicar l'admiració i la gratitud. Avui dia, com que ens diuen que ho
hem de respectar tot per igual, sembla que ja no hem d'admirar res; no fos el cas que
aquesta admiració s'entengués com el reconeixement d'una autoritat, de quelcom situat
per damunt de la resta. És prou comprensible que no es vulgui reconèixer cap
autoritarisme que vingui imposat en nom d'un poder econòmic, polític o religiós. Però el
cas és que també existeix una autoritat que prové dels mèrits propis guanyats i
reconeguts. Una excel∙lència que no ens sotmet ni ens explota de cap manera, sinó que
ens mostra que, sense arribar a ser déus, els nostres límits no estan fixats. En altres
termes, això no és res més que acceptar que hi ha obres, exemples i persones de les quals
podem aprendre. Admirar és deixar‐se portar per una emoció que ens satisfà davant
d'algú o d'alguna cosa que desborda les nostres expectatives. La literatura ―i, amb ella,
totes les altres manifestacions artístiques― ens incita a aquesta contemplació plaent i
agraïda d'allò que ens commou.
Va escriure Hölderlin: “El llenguatge ―el més perillós de tots els béns― ha estat donat a
l'home perquè pugui testimoniar que ha heretat allò que és.” Efectivament, en primer
lloc, tant la vida com el món ens han estat donats. Si ja hem dit abans que som en relació
amb els altres, hem de subratllar ara que aquesta existència nostra és un llegat, genètic,
cultural i material, dels nostres avantpassats. Som, alhora, subjecte i objecte, hereus i
herència dels qui ens van precedir. I una baula més en la cadena de generacions que va
del passat al futur a través de nosaltres. Des d'aquesta perspectiva ontològica, podem dir
que estem en deute per tot això que hem rebut. Un deute que només podem satisfer
plenament si som capaços de traspassar a les noves generacions una vida i un món en
unes condicions no pitjors que la vida i el món que ens ha acollit. Els textos, i els llibres en
particular, formen una part essencial d'aquest patrimoni cultural que hem heretat.
Aquestes obres ens mostren repetidament, des de fa més de 40 segles, d'on venim i en
què consisteix la nostra humanitat. A través d'elles prenem consciència de la dimensió
històrica que ens acompanya i ens fan possible de donar un sentit, tant a les coses que
avui dia ens envolten com a la nostra pròpia existència. Ens acompanyen i ens donen
esperança. A canvi, potser un únic prec ens formulen, que no ens desentenguem d'aquest
corrent de vida que ens ha convertit en això que som; que l'estimem tal com és. Aquesta
és la gratitud que els llibres ens conviden a practicar.
I això és tot el que volia dir.
Moltes gràcies per la vostra atenció.

