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Fa molt de temps que dic als meus alumnes que, quan es posen davant d’un text, siga del tipus que
siga, el primer que s’han de preguntar és quina burra els vol vendre l’autor. I, després, per continuar
torturant-los amb les meues sentències, sempre afig: «Si sou capaços d’esbrinar això, la burra que us
volen vendre, vol dir que sabeu llegir, però si no en sou capaços, esteu venuts: us enganyaran
sempre». I, ara, em trobe amb un llibre que sistematitza tota aquesta estratègia lectora: Rere les
línies. Sobre la lectura contemporània de Daniel Cassany (Editorial Empúries). Un llibre que intenta
contestar una pregunta que sembla evident, però que no ho és tant: com llegim?
I és que la lectura d’avui, la del present, en aquest món tan complex en què vivim, amb Internet i tots
els altres recursos tecnològics no té res a veure amb la lectura del passat. La xarxa és una mar per
on, moltes vegades, naveguem sense capità i sense timó, desorientats i sense rumb. Sense cap far
que ens indique els ports amics, ni cap guia que ens recorde qui són els enemics.
I, així, és molt difícil reconéixer la bona direcció, el camí recte. Avui llegim molta més ideologia, en
moltes altres llengües i textos molt més especialitzats, sobretot, en la xarxa. I, per això, no ens
podem deixar atraure únicament pels colors i pels dibuixos. Cal saber llegir la ideologia i saber destriar
el gra de la palla, el bo del dolent, l’esquerra de la dreta...
No hi ha bibliotecari que ens oriente i tenim difícil de veure que cada cultura fa servir retòriques
diferents i, encara que semble mentida, no acabem d’entendre del tot els textos. El llibre de Daniel
Cassany contribueix a reflexionar sobre un tema de clara actualitat. Un tema que hauria d’estar molt
més present en els plantejaments educatius.
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