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L’estudi sobre els hàbits
de lectura dels infants i jo-
ves de Catalunya el va pre-
sentar ahir el Consell Ca-
talà del Llibre Infantil i Ju-
venil (ClijCAT). És la se-
gona edició de l’enquesta,
que permet comparar-la
amb la que es va fer al
2004. I els resultats confir-
men una tendència negati-
va similar, segons els ex-
perts, a la d’altres països
del nostre entorn cultural.
El descens dels índex de
lectura comença ja en
edats més baixes. En els
més petits, a sisè de primà-
ria, el 75% diuen que els
agrada la lectura, mentre
que en l’altre extrem, el
48,4% dels nois de quart
d’ESO, asseveren que no
els agrada llegir. Amb pa-
ràmetres similars, les da-
des mantenen la tendència
negativa en totes les edats
si es comparen els resul-
tats d’aquesta anàlisi amb
la que s’havia fet quatre
anys enrere, com es pot
observar en el gràfic. Tam-
bé es manté la tendència
que les noies llegeixen
més que els nois: en el ca-
pítol dels que els agrada la
lectura hi ha gairebé un
70% de nenes, per un 55%
de nens. També destaca
que són les noies les que,
després de llegir un llibre,
més el recomanen als pa-
res o amics. Una altra dada
significativa és que, a me-
sura que avança l’edat,
creix també el percentatge
de joves que afirmen que
llegeixen per l’obligació
de l’escola. Els més petits

(sisè de primària) diuen
(un 45,9%) que llegeixen
per aprendre, percentatge
que baixa fins al 24,9% a
quart d’ESO. Per contra,
els més grans de secundà-
ria responen de forma ma-
joritària (60,2%) que ho
fan perquè els obliguen.
Mentre per als més petits
llegir és un passatemps
agradable, per als grans la
lectura és més aviat una
càrrega. En el conjunt
d’activitats preferides pels
nens, llegir se situa entre
les pitjors, només per dar-
rere de dormir o fer la mig-
diada i ordenar l’habita-
ció, mentre que els resulta
molt més atractiu sortir

amb els amics, escoltar
música, xatejar, navegar i
jugar a internet o fer es-
port. Quant a les preferèn-
cies de lectura –en el glo-
bal d’edats– per gèneres li-
teraris sobresurten els lli-
bres d’aventures (64,8%),
de terror (45,1%) i fantasia
(42,3%). En el quart lloc hi
ha les històries d’amor
(32,5%), tot i que aquest
estil ocupa la segona posi-
ció en el quart d’ESO.

Aspectes positius
Malgrat tot, el ClijCAT
vol fer èmfasi en aspectes
positius com la desestig-
matització de la figura del
lector. Segons els resultats

de l’enquesta, la lectura se
socialitza i perd exclusivi-
tat. La xarxa d’amistats és
cada vegada més impor-
tant, juntament amb l’es-
cola i la família, a l’hora de
recomanar i prescriure lec-
tures. En paraules de Joan
Portell, membre de Clij-
CAT, «la lectura comença
a ser un consum cultural
semblant a escoltar música
o anar al cinema». Però no
només ha augmentat el seu
valor com a eina d’oci, si-
nó que també s’ha consta-
tat un augment de la valo-
rització social de l’hàbit de
llegir com a eina per pro-
gressar tant acadèmica-
ment com laboralment.

Els infants i joves rebutgen la
lectura a mesura que es fan grans

A 4t d’ESO, el 60% dels alumnes enquestats diuen que llegeixen per obligació
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● La lectura sedueix cada cop me-
nys els infants i joves catalans. Un
estudi confirma que la pràctica baixa
a mesura que avança l’edat: els in-

EL PUNT / ACN / Barcelona fants, a primària, són bons lectors,
però perden interès per la lectura a
secundària. Les dades del 2008 són
encara pitjors que al 2004. A quart
d’ESO, el 55,9% dels enquestats

afirmen que llegeixen amb menys
freqüència o mai (el percentatge era
del 46,5% al 2004). El 60,2% de jo-
ves d’aquesta edat diuen que llegei-
xen perquè els obliguen a l’institut.

arrere l’èxtasi hi ha alguna altra cosa que
és difícil d’explicar, potser semblant a un
buit momentani en què es precipita l’emo-

ció màxima d’una inexpressable intimitat. Brolla
amb Bach, amb la seva música, do que us produeix
estremiments de gratitud. Potser l’expressió d’això
que intento dir l’hagi mostrat Carles Santos amb La
Pantera Imperial. Alguns hi veuen un homenatge
al compositor barroc, però això és dir ben poca co-
sa. No, no hi veig l’acatament i la submissió que un
homenatge demana, sinó més aviat un desplega-
ment visual i sonor de l’èxtasi, la matemàtica ob-
sessiva, el dibuix furiós, l’excés, la pulsió misticoe-
ròtica, l’alegria, l’emoció límpida, un desplega-
ment virtuós de la vastitud musical de Johann Se-
bastian Bach.

Penjats per fils metàl·lics hi trobareu vint-i-vuit
enormes busts, és el rostre greu del músic reproduït
una i altra vegada, vigilant, suspès en l’aire, acotant
tot l’espai escènic, fent de la seva imatge una icona
imperial..., una ironia deliciosa. Sota un tel de llum
cansada, una línia recta travessa d’esquerra a dreta
tot l’escenari, són els vint membres del cor de cam-
bra, de les seves veus magnífiques ensuma la pante-
ra, al fons un punt de llum branda, és la mà de Car-
les Santos i els primers acords, lents, després vindrà
la fúria...

L’esplèndid quadre escènic basa el seu magne-
tisme en l’acció, el contrast i el moviment, en la
perfecció de la desmesura més pautada, en la dupli-
citat visual i musical que trenca la solemnitat del
classicisme amb un humor implícit i plasent..., és la
pura suggestió desfermada del joc, l’envit contra
Bach. Hi trobareu persecucions de pianos, un cla-
vecí burlant-se de l’intèrpret, un penjador talone-
jant flamenc, ironia a betzef, divertiment, erotisme,
un violí virtuós, troballes sorprenents..., però sem-
pre hi trobareu Bach.

Esplèndid Santos i el conjunt d’actors, un treball
intens i ple d’humor, amb una extraordinària capa-
citat per transmetre emocions i alegria, particular-
ment Antoni Comas, que desprèn fabulosa energia
i una veu portentosa. El cor amb la seva entranyable
candidesa artística és una estranya delícia. Així el
vestuari, admirable, majestuós. Ignoro què deu ser
el geni..., podria ser altra cosa que aquesta inesgo-
table fera imperial?! Senzillament, fascinant!

D

teatre | «la pantera imperial»

Bach imperial
� Creació i direcció: Carles Santos

Intèrprets: Inés Borràs, Antoni Comas, Anna
Criado, Joana Estebanell, Alícia Ferrer, Susanna
Goulard, Catalina Reus, Carles Santos.
Cor: Lieder Càmera; director: Xavier Pastrana
Dia i lloc: Dimecres 17 (fins al 21 de febrer), a la
Sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure

JOAQUIM ARMENGOL

Carles Santos, en un detall del muntatge. / ROS RIBAS

● L’artista i dibuixant xilè
Fernando Krahn va morir
ahir d’una isquèmia intes-
tinal als 75 anys. Nascut a
Xile, Krahn s’havia esta-
blert a Sitges després d’a-
bandonar el seu país natal
després del cop d’estat de
1973. Krahn mantenia una
col·laboració al dominical
de La Vanguardia, on di-
buixava des de 1984. «Úl-
timament estava molt con-

tent amb l’animació dels
seus dibuixos», ha expli-
cat la seva filla Fernanda
Krahn, que ha revelat que
el dibuixant ha estat treba-
llant «fins a l’últim mo-
ment».

Fernando Krahn es va
iniciar com a dibuixant el
1961 a Nova York i va pu-
blicar la seva feina en re-
vistes com The New Yor-
ker, Esquire, The Atlantic
Monthly i The Reporter.

Després de guanyar una
beca d’animació de la
Fundació Guggenheim, el
1976 va estrenar la seva
primera pel·lícula de di-
buixos animats, El crim
perfecte, que va obtenir
una menció especial en el
Festival de Cinema Fan-
tàstic de Sitges. Com a au-
tor i il·lustrador de llibres
infantils té més d’una tren-
tena de títols publicats als
EUA i trenta a l’Estat es-

panyol, il·lustrant llibres
de la seva dona, l’escripto-
ra María de la Luz Uribe,
morta el 1994. Fa uns dies,
havia vist publicat el seu
últim llibre, Bichografías,
un mostrari de 50 bestio-
les, dibuixades i creades
per Krahn, en breus textos
autobiogràfics. El desem-
bre del 2008, Lleida va ser
escenari de la primera ex-
posició antològica del di-
buixant xilè.

L’artista i dibuixant xilè Fernando
Krahn mor a Barcelona als 75 anys
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