
Lectors i lectura
 
Jordi Llobet Domènech
 
PID_00159397



CC-BY-NC-ND • PID_00159397 Lectors i lectura

Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (BY-NC-ND) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los,
distribuir-los i transmetre'ls públicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundació per a la Universitat
Oberta de Catalunya), no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca


CC-BY-NC-ND • PID_00159397 Lectors i lectura

Índex

 
Introducció.................................................................................................. 5

 
1. Lectors i, sobretot, lectores............................................................. 7

 
2. Lectura i, sobretot, lectures............................................................ 10

 
3. Les lectures de la comunitat........................................................... 13

 
Bibliografia................................................................................................. 17





CC-BY-NC-ND • PID_00159397 5 Lectors i lectura

Introducció

"Las experiencias individuales siempre se inscriben en el interior de modelos y de normas
compartidas. Cada lector, en cada una de sus lecturas, en cada circunstancia, es singular.
Pero esta singularidad está atravesada por el hecho de que ese lector se asemeja a todos
aquellos que pertenecen a una misma comunidad cultural. Lo que cambia es que la de-
finición de esas comunidades, según los diferentes períodos, no se rige por los mismos
principios."

Roger Chartier (2000). Las revoluciones de la cultura escrita (pàg. 58). Barcelona: Gedisa.
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1. Lectors i, sobretot, lectores

Dona jove, amb estudis universitaris, que viu en ciutats grans i llegeix novel·la.

Vet aquí el perfil del lector/lectora, segons les dades extretes del balanç del Pla

de foment de la lectura (2004-2007) del Govern espanyol i de l'últim estudi

sobre els hàbits de lectura i de compra de llibres, que ha publicat la Federació

de Gremis d'Editors d'Espanya, durant l'any 2009.

Les dades d'aquests dos informes permeten dibuixar un perfil més precís del

lector model: les dones llegeixen més que els homes (60,3% enfront de 53,5%);

tant les unes com els altres perden interès per la lectura a mesura que fan anys;

els índexs de lectura varien significativament segons el nivell d'estudis i pre-

senten taxes més elevades en els municipis que superen el milió d'habitants.

En l'extrem oposat, hi ha el perfil dels no-lectors: predominantment, homes,

més grans de 55 anys, amb estudis primaris i residents en municipis de menys

de cinquanta mil habitants. Un nombre significatiu dels no-lectors són mes-

tresses de casa o jubilats. Per tancar l'esquema, no és sobrer precisar que un

13,6% dels enquestats afirma que no li agrada llegir i un 19,4% que prefereix

dedicar el temps lliure a altres entreteniments, especialment els homes, els

més joves i els estudiants.

L'estudi dels usuaris de les biblioteques públiques podria oferir una perspecti-

va complementària sobre les característiques de la comunitat lectora. Malau-

radament, no es tenen sèries estadístiques globals que permetin descriure'n el

perfil segons el gènere i els camps temàtics que atrauen el seu interès i gene-

ren les seves demandes. Tot i això, la percepció dels professionals constata la

preeminència lectora de la dona en l'àmbit de la ficció narrativa, mentre que

l'home, dirigeix l'atenció envers un tipus de lectura més instrumental o bé ori-

enta les preferències envers algunes tipologies documentals específiques, com

ara les publicacions periòdiques, el còmic o les pel·lícules cinematogràfiques.

La composició dels clubs de lectura que s'han multiplicat recentment en

l'entorn bibliotecari confirmen, en bona mesura, la preeminència lectora del

gènere femení en el camp de la ficció narrativa. Les assistents a aquestes tertú-

lies literàries són, majoritàriament, dones de mitjana edat (entre quaranta-cinc

i seixanta anys) i amb un nivell cultural mitjà.

En canvi, el perfil del lector de revistes culturals és ben bé el contrari, segons

l'estudi presentat l'any 2006 per l'Associació Espanyola de Revistes Culturals

(ARCE). L'usuari de les publicacions associades a l'ARCE "presenta un perfil

sociodemográfico claramente masculino, laboralmente activo y muy elitista

desde el punto de vista cultural y económico". Les dades de l'estudi, d'acord

Referència bibliogràfica

Gemma Domingo Espinet;
Maria dels Àngels Sola Medi-
na (2006). "Els clubs de lectu-
ra: dues experiències a dues
ciutats". Item (núm. 40, pàg.
32).

http://www.mcu.es/libro/MC/PFL/Balance/index.html
http://www.mcu.es/libro/MC/PFL/Balance/index.html
http://www.federacioneditores.org/SectorEdit/Documentos.asp
http://www.arce.es/media/documents/EstudioPerfilSocioeconomico2006.pdf
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amb l'esquema utilitzat anteriorment, descriuen el lector model com un home,

d'uns quaranta-cinc anys, casat o que viu en parella, amb estudis superiors i

que ocupa llocs de responsabilitat.

L'enquesta sobre els hàbits de lectura i compra de llibres apunta altres dades

interessants d'observar. Pel que fa a l'ordre de les preferències lectores, les obres

literàries captiven l'interès de manera aclaparadora (80,7%), amb un domini

clar de la novel·la i els relats curts. Els llibres es llegeixen, fonamentalment,

per entreteniment (87,8%), tot i que, entre els joves de catorze a vint-i-quatre

anys, la lectura acadèmica té un pes significatiu (24,8%). Respecte a les fonts

d'obtenció de llibres, pel que fa a l'últim títol llegit, la compra representa un

54,0%, mentre que l'oferta de les biblioteques, curiosament, només equival a

un 5,1% dels llibres llegits.

Val a dir que aquest últim percentatge sembla força allunyat de les dades es-

tadístiques facilitades des dels serveis bibliotecaris, tal com s'observa en la tau-

la següent, en què es recullen el volum de préstecs gestionats pel conjunt de les

biblioteques públiques de l'Estat durant l'any 2007, última sèrie enregistrada

pel Ministeri de Cultura:

Tipologies documentals Préstecs %

Llibres 31.533.314 58,9

Publicacions�periòdiques 1.664.899 3,1

Documents�sonors 4.721.276 8,8

Documents�audiovisuals 14.401.995 26,9

Documents�electrònics 1.219.803 2,3

Total 53.541.287 100,0

Tal com s'observa en la taula, la suma dels percentatges corresponents als do-

cuments sonors i audiovisuals (35,7%) equival a més d'una tercera part del

moviment de préstec dels serveis bibliotecaris. La tendència a la baixa d'aquest

indicador, com a conseqüència de l'oferta creixent de música i de cinema per

mitjà de la Xarxa, ben segur que obligarà a redefinir l'estratègia dels serveis

bibliotecaris respecte a la composició de les seves col·leccions i el paper que

haurà de tenir l'accés als recursos electrònics.

El quadre del paisatge lector dibuixat ben segur que és a punt de canviar, amb

la implantació de canals nous de comunicació i de l'extensió dels enginys tec-

nològics. Les novetats recents en les formes de transmissió del saber i de la

informació apareixen com un factor determinant a l'hora d'accedir i compartir

els textos o les narracions que identifiquen la comunitat.
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En l'itinerari dels canvis lectors, les dades semblen confirmar una posició he-

gemònica de les noves tecnologies en la configuració de la societat lectora que

s'albira a l'horitzó. En l'estadi actual, caldria veure com les diferents funcions

de la lectura (instructiva, informativa o recreativa) s'adapten al nou ecosistema

de la producció digital i com el nou entorn de documents digitals, llibres digi-

tals, hipertextos creatius virtuals i biblioteques digitalitzades modifica els usos

de la cultura escrita, condiciona els processos de recepció lectora i, sobretot,

s'apropia dels valors simbòlics i culturals que han convertit el llibre en un dels

fonaments essencials de la nostra cultura humanista.
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2. Lectura i, sobretot, lectures

Roger Chartier expressa de manera magistral les transformacions que

s'esdevenen en l'ordre del llibre quan considera que la revolució del text digi-

tal comporta tres canvis essencials: és alhora una revolució de la tècnica de

producció i de reproducció dels textos, una revolució del suport de l'escriptura

i també una revolució de les pràctiques de lectura.

"La aparición del códex impone una nueva forma de libro y nuevas relaciones con la es-
critura, pero sin alterar la técnica de reproducción de los textos que continuó siendo la de
la copia manuscrita; la invención de la imprenta revolucionó esa técnica pero permane-
ció fiel a la forma del libro, el códex, que era muy anterior; finalmente, la revolución de la
lectura del siglo XVIII provocó una profunda transformación de las prácticas sin modificar
las condiciones fundamentales que regían la producción del libro. Hoy, los tres registros
de mutaciones (técnica, morfológica y cultural) se encuentran estrechamente ligados."

Roger Chartier (2002). "Passé et avenir du livre". A: Yves Michaud (dir.). L'art et la culture
(pàg. 179). París: Éditions Odile Jacob.

La cultura impresa i el llibre semblen perdre posicions davant l'avenç de les

formes i les tècniques digitals de producció, reproducció i difusió del saber.

Les virtuts digitals s'incrementen de manera accelerada al mateix temps que el

llibre veu retrocedir la seva hegemonia i centralitat simbòlica, prou malmesa

des de l'aparició dels mitjans audiovisuals a mitjan segle passat.

Certament, les qualitats específiques dels continguts digitals (hipertextualitat,

simultaneïtat, capacitats de recerca textual, integració de llenguatges comple-

mentaris (text, imatge i so), actualització o reelaboració constant dels discur-

sos, operabilitat, interacció dels usuaris, etc.) obren una sèrie de possibilitats

comunicatives molt superiors, en alguns aspectes, a les virtuts pròpies de la

cultura impresa (linealitat, seqüencialitat, finitud, fixació dels continguts, au-

toritat, etc.).

Tanmateix, el ritme frenètic dels canvis tecnològics i el degoteig persistent

d'avenços en el món del llibre i de l'edició no facilita una anàlisi pausada i

ben ponderada de la influència que tenen en les pràctiques de lectura. Sembla

evident, tal com confirmen les pràctiques reals, que el ventall de possibilitats

que obren els recursos digitals els atorguen una preeminència clara a l'hora de

difondre determinats textos i d'oferir horitzons nous d'expectatives lectores a

les diferents funcions de la lectura.

Així, el fragment i l'hipertext aporten les claus per a seguir la transformació

dels formats de les enciclopèdies que en cinc anys han vist com els corpus

volumètrics que envaïen moltes prestatgeries han estat reduïts i substituïts
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per fluxos d'informació digital. El cas de la Gran enciclopèdia catalana és para-

digmàtic en aquest sentit: l'edició impresa ha estat substituïda definitivament

per l'accés en Xarxa als continguts.

La integració de llenguatges (text, imatge i so), per la seva banda, ofereix una

experiència lectora de la informació d'actualitat certament molt més rica i

atractiva, fet que han aprofitat els rotatius principals i moltes capçaleres per a

crear aparadors digitals potents. Alguns diaris, fins i tot, han anat més lluny

en facilitar l'accés als seus fons històrics per mitjà de la digitalització de tota

la seva col·lecció. Les hemeroteques digitals de La Vanguardia o de l'Abc són

una mostra clara de les potencialitats de les eines digitals. Una altra cosa és

si la lectura dels diaris digitalitzats ofereix les mateixes significacions que la

lectura de l'edició en paper.

Podríem continuar amb altres exemples, en què es posen en joc les virtuts de

la comunicació digital, i anar desgranant la taula d'inputs i outputs que afec-

ten cada àmbit de l'edició: llibres de viatges, anuaris i directoris, llibres d'art,

manuals científics i tècnics, estudis d'humanitats, monografies acadèmiques,

ficció literària, etc. La tasca permetria identificar les experiències lectores per

a cada discurs i ens indicaria l'evolució de les pràctiques de lectura en el nou

context comunicatiu condicionat per les potencialitats dels mitjans digitals.

En qualsevol cas, és innegable que, a partir d'ara, el lector se situarà davant

d'objectes diversos de lectura segons els mitjans de reproducció dels textos:

llibre imprès, llibre digital, llocs web, etc. I, davant el ventall de textos, el lector

haurà de dominar els diferents llenguatges i haurà d'aprendre a utilitzar tots

els suports amb què es difondran els continguts, per mitjà d'un exercici de la

lectura que exigirà competències lectores noves.

Es tracta, bàsicament, de models de llegibilitat complementaris: d'una ban-

da, el derivat de la cultura impresa, que s'identifica amb una manera de pen-

sar lineal, seqüencial i jeràrquica; de l'altra, el generat amb els recursos digi-

tals, que construeixen una forma de pensament hipertextual, immers en la

simultaneïtat i l'expansió constant. Els formats nous trenquen la linealitat

de l'exposició dels textos impresos, la representació seqüencial de les idees i

l'estructura tancada i jerarquitzada dels discursos escrits.

D'altra banda, la relació directa i sense mediació amb l'objecte físic canviarà

amb els dispositius nous de lectura (llibre digital, pantalla d'ordinador, etc.) i

establiran formes noves d'aprehensió dels continguts depenent de la tecnolo-

gia lectora emprada. La forma condiciona la construcció del sentit i el sistema

utilitzat en la reproducció dels continguts influirà tant en l'estructura textu-

al com en la llegibilitat d'aquests continguts. Només cal veure com aquests

aspectes han determinat l'elaboració dels materials de l'assignatura i les dife-

rents possibilitats d'utilització que tenen, com a document imprès o com a

document electrònic.

Quioscos digitals

Els quioscos digitals de
l'Associació de Publicacions
Periòdiques en Català i de
l'Associació Espanyola de Revis-
tes Culturals apunten a la ma-
teixa direcció.

http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/
http://hemeroteca.abc.es/
http://quiosc.cat/
http://quiosc.cat/
http://revistasculturales.publidisa.com/
http://revistasculturales.publidisa.com/
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La lectura es torna ara una pràctica més complexa que reclama la intersecció

de competències de comprensió lectores diverses, que s'apliquen segons el do-

cument1 utilitzat.

La preocupació central, en aquests moments, és com incidiran en la manera

d'adquirir el coneixement i de reproduir-lo els canvis en les formes de trans-

missió del coneixement, associades fins ara en els processos d'aprenentatge a la

lectoescriptura. Fins a finals del segle XX, el coneixement s'adquiria fonamen-

talment per mitjà del llibre i de l'escriptura, és a dir, per mitjà de la visió alfabè-

tica i de l'audició. Amb les noves tecnologies, la visió no alfabètica i l'audició

assoleixen un paper creixent fins al punt que hem passat d'una modalitat de

coneixement en què prevalia l'estructura del text imprès en la construcció dels

discursos a una altra en què domina l'estructura de l'hipertext a l'hora de cons-

truir-los, amb una preeminència de les icones i els missatges visuals.

Dinàmiques del discurs imprès Dinàmiques del discurs digital

Llegir en paper: lectura lenta, atenta, més pau-
tada i jeràrquica.

Llegir en pantalla: lectura ràpida, superficial,
d'exploració, de referenciació.

Temporalitat lineal i seqüencial del llibre, que
reclama concentració i pauta un avenç del lec-
tor envers un horitzó definit.

El text es converteix en un objecte de límits
imprecisos que repten el lector a reconèixer
els límits del text i extreure'n el sentit propo-
sat. El món digital situa el lector en un horitzó
sense principi ni fi, en procés d'acceleració
constant.

Estabilitat simbòlica de l'imprès. El text s'expandeix en l'entorn digital: capaci-
tat de tractar i modificar els textos de manera
constant.

Integració limitada dels diferents llenguatges
narratius: text, imatges, sons, etc.

Integració àmplia dels diferents llenguatges
narratius: text, imatges, sons, etc. Caràcter hí-
brid dels textos digitals.

La credibilitat i la confiança en els textos im-
presos.

La confiança, la credibilitat de la informació
o la qualitat són valors menys evidents en el
món digital.

Una comunitat de records, és a dir, la memò-
ria cultural selectiva, aplicada als diferents dis-
cursos.

Els textos convoquen de manera simple mo-
dels culturals diversos fins ara separats.

La cultura tipogràfica ha donat forma durant segles a les maneres de pensar i

de construir el coneixement. L'article de Jordi Llovet que acompanya aquesta

unitat és una expressió excel·lent d'aquesta idea, tant pel que diu com per com

ho diu, hereu d'una llarga tradició humanista arrelada en les formes llibresques

i en un ordre de la lectura que s'aferma en un repertori de llibres i autoritats

que identifica i s'identifica amb la comunitat.

(1)S'entén per document tot tipus
de dades, informacions i coneixe-
ments codificats i desenvolupats
en qualsevol format, sense limita-
ció de dimensió, tipologia o estruc-
tura sintàctica.
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3. Les lectures de la comunitat

"Els llibres –llegits o no– constitueixen una mena de segon llenguatge que ens serveix per
parlar de nosaltres mateixos, per representar-nos davant dels nostres interlocutors i per
comunicar-nos-hi. Com el llenguatge, els llibres ens ajuden a expressar-nos."

Pierre Bayard (2008). Com parlar dels llibres que no hem llegit (pàg. 134-135). Barcelona:
Empúries.

En qualsevol cas, el text o els hipertextos continuen essent uns objectes que

construeixen sentits per a una comunitat i que estan inscrits en un procés

de producció amb una intenció comunicativa determinada, sobre la qual es

poden posicionar agents diversos que, alhora, en poden condicionar la vàlua i

l'ús. Tant els textos impresos com els textos digitals tendeixen a expansionar-se

de manera accelerada i inabastable, i els complexos institucionals hauran de

decidir, igualment, els textos de referència que conformen la tradició de la

comunitat dins del nou ordre de la lectura. O no?

L'estudiós italià Armando Petrucci, amb un encert metodològic molt produc-

tiu, traslladava les reflexions sobre l'ordre del discurs de Michel Foucault a

l'ordre de la lectura. Segons el filòsof francès, el mètode adient per a recons-

truir l'horitzó de possibilitats d'una cultura passa per una anàlisi històrica del

mode d'existència i dels límits dels discursos que la configuren. Seguint aquest

mètode, cal entendre qualsevol discurs com un punt en una trama, i establir

una relació de suport i de dependència envers la resta dels discursos del sistema

cultural del qual forma part, en el marc d'una xarxa de relacions de jerarquia

i de dominació. L'ordre del discurs, doncs, està sotmès a uns procediments i

un sistema normatiu de control i de delimitació de la seva existència que són

reforçats per uns complexos institucionals que s'encarreguen de reproduir els

valors ideològics i culturals d'una determinada visió del món.

Segons Armando Petrucci, el control de la lectura és més directe i simple que

el de l'escriptura:

"Para que funcione es necesario sólo que las lecturas del público que hay que alfabetizar y
educar (y, por tanto, adoctrinar) estén orientadas hacia un determinado corpus de obras
y no hacia otras, hacia un canon fijo que puede ser más o menos amplio, más liberal
o más restrictivo, pero que se impone exactamente como un canon, es decir, como un
valor indiscutible que hay que asumir en cuanto tal."

Armando Petrucci (1998). "Leer por leer: un porvenir para la lectura". A: Guglielmo Ca-
vallo; Roger Chartier (dirs.). Historia de la lectura en el mundo occidental (pàg. 526). Madrid:
Taurus.

L'anàlisi de Petrucci s'aplica als mecanismes d'apropiació del text, és a dir, als

processos de lectura, els quals estan sotmesos a procediments de control anà-

legs, si no idèntics, als de la producció de textos.
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El model d'interpretació dels sistemes literaris i culturals proposat per Itamar

Even-Zohar o pel sociòleg francès Pierre Bourdieu és molt operatiu per a ana-

litzar els processos de difusió i recepció de les lectures i dels cànons lectors. La

teoria sistèmica d'Even-Zohar, descrita i estudiada en les primeres unitats del

curs, estableix que tot fenomen cultural només es pot entendre a partir de la

xarxa de relacions que el condicionen i de les institucions que intervenen a

mantenir-lo i reproduir-lo dins de la comunitat. És decisiva la importància que

es dóna al fet que una cultura no la configuren els seus textos, sinó la relació

entre textos i codis en un esdevenir històric. I en la conformació d'aquesta

relació hi tenen un paper determinant els sistemes institucionalitzats, com a

forces reguladores de les tensions dialèctiques que es produeixen entre les elits

d'aquesta cultura per a ocupar el centre decisiu del polisistema.

Des d'un punt de partida molt similar, Pierre Bourdieu qüestiona els valors

essencials que la institució de la lectura s'atorga, tant pel que fa a la consagració

d'un corpus modèlic de textos com a les modalitats de lectura legitimades des

del poder. Segons el sociòleg francès, cal interpretar els processos en el marc de

les lluites que es dirimeixen a l'interior de cada camp de producció cultural. El

cànon2 no deixa de reproduir els valors d'una posició hegemònica, que tracta

d'imposar unes autoritats i unes lectures adients als interessos dels agents que

ocupen la posició dominant. Aquest control s'aplica tant en relació amb el

món present com amb el passat, i legitima, doncs, tant els discursos actuals

com la tradició precedent.

La recepció d'uns models i la competència que exigeix comprendre'ls són,

doncs, produïts i reproduïts històricament, és a dir, són indissociables de les

condicions històriques en què es van establir. Cada època i cada grup hegemò-

nic delimita un repertori essencial de lectures segons les seves necessitats i ex-

pectatives.

La construcció dels ordres del saber en l'espai de les biblioteques públi-

ques pot servir d'exemple i il·lustrar perfectament l'eficàcia d'aquests sistemes

d'interpretació. El fons d'una biblioteca pública comprèn tots els camps del

saber i atén totes les ideologies i totes les creences. La constitució d'aquest fons

es guia, bàsicament, per uns criteris de diversitat cultural, imparcialitat ide-

ològica, qualitat dels materials i actualitat de la informació, i les institucions

bibliotecàries intervenen amb la seva autoritat en la difusió del repertori. La

biblioteca pública participa, d'aquesta manera, en la transmissió d'uns models

de lectura i en la difusió d'un cànon textual, dins d'un ordre específic consi-

derat imparcial i essencial. Tanmateix, tota biblioteca construeix una proposta

de lectura en un temps concret i destinada a una comunitat específica que

condiciona el seu horitzó de possibilitats lectores segons uns valors culturals

i ideològics determinats.

Petrucci afirma que, actualment, vivim immersos en un període de desordre

de la lectura: les estructures institucionals i ideològiques que controlaven els

repertoris estan desbordades pel rebuig a qualsevol autoritat, i la cultura de

(2)Dins d'un sistema jerarquitzat,
el cànon és el conjunt de normes
i obres literàries (models i textos)
que són acceptades com a legí-
times pels grups dominants dins
d'una cultura i els productes dels
quals són preservats per la comuni-
tat com a part de la seva herència
històrica.

Camp de producció
cultural

El camp és un microcosmos
social, que en el procés cap
a la seva autonomia ha gene-
rat un capital simbòlic i una
dinàmica de lluita per apropi-
ar-se'n. Aquesta lluita és el mo-
tor que dinamita i transforma
la pròpia realitat del camp.
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la imatge i les tecnologies de la informació dominen els processos de comuni-

cació i de aculturització dels ciutadans. Es tracta d'uns canvis crítics que són

afavorits o que acompanyen, alhora, el pas d'una visió jeràrquica i tradicional

del saber a un ordre cultural nou en què el mercantilisme i la banalització dels

valors culturals tenen un paper decisiu.

És ben cert que en l'ordre comunicatiu nou, la cultura del llibre sembla partir

amb un desavantatge clar respecte a altres formes de comunicació amb una

posició dominant com a mitjans de transmissió del saber. En aquest procés, els

valors simbòlics associats al llibre i a la lectura són uns factors determinants a

l'hora de ponderar l'evolució i l'ús en un futur proper de les diferents formes

textuals.

El crític literari veneçolà Víctor Bravo fa un repàs molt precís i sintètic dels

valors que es posen en joc fruit dels canvis en un món que fins ara es lletrejava

per mitjà dels llibres i la lectura d'aquests llibres:

"Está desvaneciéndose en el aire ese curioso optimismo ilustrado que hacía de la forma-
ción de una comunidad de ciudadanos lectores la base para la construcción de un mundo
próspero y civilizado. Y, seguramente, también está desapareciendo una cierta imagen
del mundo (esa según la cual el mundo se parece a un libro) y una cierta práctica del
pensamiento. El final de la lectura anuncia el final de una cierta forma de la sociabilidad
cultivada (esa que se encarnaba en la comunidad de lectores), una cierta forma del mun-
do y de las relaciones con el mundo (esa en la que el mundo aparecía como una totalidad
de sentido y el sujeto del saber como el intérprete privilegiado de sus signos), y una cierta
forma del pensamiento (esa que tiene que ver con el diálogo silencioso del alma consigo
misma con la mediación de un logos que la constituye y la transforma)."

Víctor Bravo (2008). Leer el mundo: escritura, lectura y experiencia estética. Madrid: Veinti-
sieteletras.

La incertesa davant dels canvis provocats per les noves formes de producció,

transmissió i recepció lectora potser només es pot temperar a partir d'una anà-

lisi de la realitat basada en els models interpretatius descrits més amunt. Pro-

bablement es quedaran curts en la interpretació d'alguns aspectes, però a hores

d'ara subministren un bon instrumental operatiu per a reconèixer els valors

que posa en joc cada agent cultural i la dinàmica dels sistemes culturals.

En qualsevol cas, sempre podrem actualitzar la citació de Jorge Luis Borges,

profeta de la hipertextualitat i vident del deliri angoixant a què conduïa la

biblioteca universal:

"Escribimos lo que podemos, pero leemos lo que queremos."

Jorge Luis Borges
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