
Al voltant dels fastos de cel·lebració del cinqué aniversari, per molts anys, del naixement d'aquest 
bloc que ens uneix, els orfes del senyor Boix, virtualment reunits i conspiranoiats per seguir compartint 
'es llibres i sa lectura', fem nostra aquesta 
 

molt humilíssima 

  
CConsiderant que el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets lectors inalienables dels orfes 
és el fonament de la llibertat, la justícia i la pau en el nostre bloc, 

CConsiderant que el desconeixement i el menyspreu dels drets dels orfes han originat actes de 
barbàrie que han ultratjat la consciència de la humanitat; i que s'ha proclamat com l'aspiració més 
elevada de tothom l'adveniment d'un món on els lectors, deslliurats del temor i la misèria, puguin 
gaudir dels llibres i la seva lectura, 

CConsiderant que és essencial que els drets lectors siguin protegits per un règim de dret per tal que 
les persones no es vegin forçades, com a últim recurs, a la rebel·lió contra la tirania i l'opressió de la 
incultura, 

CConsiderant també que és essencial de promoure el desenvolupament de relacions amistoses 
entre els amants dels llibres i la seva lectura, 

CConsiderant que una concepció comuna d'aquests drets i llibertats és de la més gran importància 
per al ple acompliment d'aquests principis, 
 

PPRROOCCLLAAMMEEMM  
 
aquesta molt humilíssima declaració universal dels drets dels orfes com l'ideal comú a assolir per a 
tots els malalts de lecturina amb el fi que cada lector, inspirant-se constantment en aquesta 
Declaració, promogui, mitjançant la lectura i l’intercanvi d’impressions i opinions, el respecte a 
aquests drets i llibertats i asseguri el seu reconeixement i aplicació universals i efectius: 
 

1.- el dret a llegir qualsevol cosa i en qualsevol lloc, sempre que l’autoritat i el 
temps ho permetin 

2.- el dret a estimar els llibres, a fer-los el salt, a adoptar-los o a abandonar-los 
3.- el dret a picotejar (com a gallines lectores que som), a saltar-se pàgines, a no 

terminar els llibres o a començar-los pel final 
4.- el dret a rellegir, pels segles dels segles, amén 
5.- el dret a aprendre en cada llibre i a eixamplar els nostres horitzons 
6.- el dret a criticar i discrepar 
7.- el dret a manllevar sensacions, pensaments, imatges... de cada llibre 
8.- el dret a riure, a plorar, a enfadar-se, a enamorar-se... quan llegim 
9.- el dret a emmalaltir per la lectura 

10.- el dret a encomanar i propagar la lecturina 
11.- el dret a compartir impressions, fer ressenyes, ressenyes múltiples i, fins i tot, 

cadàvers exquisits 
12.- el dret a callar-nos i el dret a no callar 
13.- el dret a llegir en veu alta (i l’accés lliure i gratuït a les pastilles Juanola) 
14.- el dret a no llegir 
15.- el dret a no deixar mai de llegir 

                                           
 
                                              

els orfes del senyor Boix, 3 de març de 2015       

 

DDEECCLLAARRAACCIIÓÓ  UUNNIIVVEERRSSAALL  DDEELLSS  DDRREETTSS  DDEELLSS 
 


