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Si l’aparició de l’escriptura és un avenç cultural de dimensions magnes, el pas de la
seva concreció en l’obra impresa obre uns horitzons espectaculars per a la difusió del
pensament, l’extensió del coneixement, la popularització del treball de creació li-
terària. Encara avui, més de cinc-cents cinquanta anys després de la invenció de la
impremta, les conseqüències i les possibilitats que genera constitueixen un dels as-
pectes més importants i fascinants de la vida social.

El llibre garanteix la recursivitat de la lectura reiterada del producte lingüístic. I
la seva edició generalitza el gaudi individual i en silenci de la descodificació de la lletra
impresa; és a dir, comporta el salt de la lectura pública col·lectiva i en veu alta a la lec-
tura privada sense la interferència dels trets suprasegmentals ni dels afegitons o les
supressions aliens al consumidor.

El llibre i la lectura són, per tot això, una de les principals revolucions en la histò-
ria de la humanitat.

El seminari que presentem en el si del Consorci Universitat Internacional Me-
néndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest Lluch (CUIMPB - Centre Ernest Lluch)
vol ésser una reflexió sobre llur incidència en el progrés de la cultura; des de dues
perspectives principals: la sociolingüística i filològica, d’una banda, i la literària, de
l’altra banda. Per a la qual cosa comptem amb destacats especialistes en el tema des
d’angles distints, però sempre complementaris: Jaume Cabré, Miquel Desclot, Joan
Martí i Castell, Josep M. Mestres, Josep Moran, Josep M. Nadal, Miquel Àngel Pra-
dilla, Joan A. Rabella, Carme Riera, Miquel Siguan, hi exposaran visions diferents
sobre la passa gegantina de plasmar negre sobre blanc allò que havia romàs primer
solament oralitat i després manuscriptura.

La voluntat nostra i del CUIMPB - Centre Ernest Lluch és sumar-nos solidària-
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ment a l’Any del Llibre i la Lectura; retre, en suma, un homenatge a la intel·ligència
de les persones.

El seminari sobre El llibre i la lectura: una revolució en la història de la humanitat, organitzat
pel CUIMPB - Centre Ernest Lluch i celebrat al Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona descabdellà, durant els dies 25 i 26 d’octubre de 2005, les ponències que
segueixen, les quals van cloure en una taula rodona amb Josep Moran, Josep M. Na-
dal, Miquel Àngel Pradilla, Carme Riera i Miquel Siguan com a participants, i Joan
Martí i Castell com a moderador.
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