NARRACIONS CURTES, REFLEXIONS LLARGUES

A CÀRREC DE TONI GIMÉNEZ I FAJARDO
LECTURES
Tota mena de lectures, de ficció i de no ficció. Lectures per esbargir-nos, lectures
per aprendre. Narrativa i poesia. Hi ha persones a qui llegir ja els ve de quan eren
infants. I es converteix en un hàbit, fins i tot en una necessitat: ho necessites
diàriament. Ens convertim en bibliòfils nats. Llegir també és una forma d’aïllament,
de sortir, per una estona, de la realitat quotidiana, de tenir temps per nosaltres.
Llegir ens propicia imaginar. L’afició a la lectura fa que ens apropem a les
biblioteques i així aprofitar el doll de documents escrits que tenen. També hi ha
lectures de revistes, d’articles de diari. Una lectura ens pot inspirar, nodrir de
coneixements, il·lustrar. I també hi ha lectures recomanades, ja sigui perquè una
persona amiga ens ha comentat un llibre que acaba de llegir o perquè hem llegit
alguna ressenya a la premsa. La lectura ens endinsa en una aventura personal, ens
amplia la nostra vida interior, ens capbussa en nous coneixements. Hi ha lectura de
per vida amb tants llibres com hi ha publicats. Cada lectura és una vivència única,
un pòsit de sensacions, sentiments i textures emocionals, una fragància particular
que queda fixada en la memòria amb tot el cúmul de percepcions que ens ofereix
l’entorn on la realitzem: llum, sons, olors, vivències...
Hi ha estones i moments especials i propicis per fer lectura: mentre viatgem
en mitjans de transport públic, abans d’anar a dormir, en un parc, a l’ombra
d’algun arbre, a la platja, mentre esperem, fent cua, en les estones relaxades de
les vacances i fins i tot asseguts damunt de la tassa que se’n duu els sobrants que
la panxa rebutja. També hi ha qui llegeix mentre camina. Llegir ens transporta al
nostre món interior. Si, llegir és una manera d’atansar-se al món i una manera de
ser feliços, aquest sentiment tant difícil d’explicar i tan fàcil de sentir.
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