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Lectures
d’estiu

Q
uè fa que l’estiu sigui, per
molts, l’únic temps dedicat a
la lectura? Serà que el vertigi-
nós ritme de les nostres vides
fa que la quotidianitat estigui

tan atapeïda que impossibilita la calma
necessària per agafar un llibre i endin-
sar-se en els mons que la lectura obre?
Potser. Sobretot en cultures com la nos-
tra, que considera la lectura com un afe-
git accidental de la nostra vida, del qual,
de forma incomprensible, es pot prescin-
dir. Tampoc no es pot menystenir, com
repeteixen els científics, que la lectura,
en un cert sentit, és un acte contra natu-
ra, ja que reclamaun alentiment neurolò-
gic que contradiu allò que és el nostre
ritme vital habitual: la recepció contí-
nua d’estímuls i la reacció ràpida en for-
ma de resposta. La lectura, al contrari,
exigeix una certa desconnexió i una pau-
sa contemplativa. I això, permolts, és in-
compatible amb les urgències diàries del
calendari laboral anual. Ara bé, laments
a part, és bo que qui no obre un llibre
durant tot l’any, ho faci ara, indepen-
dentment d’altres consideracions.
És curiós, però, que, arribada l’hora,

la tria estigui tanmajoritàriament orien-
tada a allò que en diem un totxo: un lli-
bre voluminós, de moltes pàgines, a les
quals s’aboca l’esperança que compen-
sin la gasiveria lectora de tot l’any. Equi-
val a nomenjar durant dies pensant que,
amb una fartanera eventual, ja satisfem
la gana, encara que, previsiblement, ens
empatxi. Però el que estranya més en
aquest peculiar hàbit tan generalitzat és
que, amés del volumdel llibre, no se sen-
ti també, amb igual intensitat, l’exigèn-
cia que sigui un bon llibre, sinó, com
acostuma a passar, la banalitat més su-
pèrflua i prescindible de les que oferei-

xen, aquella temporada, els prestatges
de les llibreries. Per què, si hom només
llegeix a l’estiu i tendeix a llegir un tot-
xo, no triar-ne un de bo? Ara que la crisi
imposa a totes les butxaques un estricte
control sobre les despeses, per què in-
sistir en el costum de llençar els diners,
enlloc de dedicar-los a llibres que ens
poden fer més rics i més intel·ligents, i
que poden omplir el nostre temps de
coses,mons, aventures i personatges fas-
cinants?
Hi ha, en societats tan deficitàries

com la nostra, pel que fa als hàbits cultu-
rals, la sospita que els bons llibres són
llibres avorrits. I això, de fet, parla
menys de la naturalesa dels llibres que
de la incapacitat del lector per entrete-
nir-se de debò. Sí: entretenir-se, “rete-
nir-se en un indret”, “deturar-se a con-
versar, amirar quelcom”, “passar agrada-
blement el temps”. Busquin totxos, i
triïn entre els bons, que n’hi ha, i molts
més dels que podríem empassar-nos du-
rant una vida: de La Ilíada a Guerra i
pau, deL’Odissea aMobyDick, de laDivi-
na Comèdia a El roig i el negre, delDeca-
meró al Doctor Faustus, dels Germans
Karamàzov aOrgull i prejudici, d’El casa-
lot aEls miserables oEls tres mosqueters.
No s’acontenin amb menys. Si ho pro-
ven, repetiran!

Scala Dei, acabada de restaurar, ja ha allotjat presentacions de vins
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Representació de l’obra Silencis al Valle-Inclán

6.200.000 Els museus cata-
lans tenen més de sis milions
d’objectes i obres d’art

37.982 monuments;
97 dels quals són patrimoni de
la humanitat

13.250 jaciments arqueolò-
gics i paleontològics

114 museus: 7 tenen més d’un
milió de visitants l’any

4 edificis catalans són dels 30
més visitats del món:
casa Batlló, casa Milà, pavelló
Mies van der Rohe i Sagrada
Família

IGNACIO OROVIO
Barcelona

Vostè té al seu menjador, posem per
cas, una talla d’una verge gòtica. Un
dia descobreix que té uns foradets dels
quals surt pols. Ha estat víctima d’al-
gun dels depredadors de la fusta gran
reserva: els escarabats Anobium
punctatum, Hylotrupes bajulus o Lyc-
tus brunneus o els vulgars tèrmits. On
pot portar la peça? Descobreix que a
Catalunya disposa del Centre de Res-
tauració de Béns Mobles, un centre
capdavanter a Europa, amb algunes de
lesmillors instal·lacions. Té, per exem-
ple, una cambra anòxia: un cub on des-
apareix l’oxigen i en conseqüència la
vida. Hi porta la seva peça, pagarà el
que calgui. Doncs no. No per falta de
voluntat o demitjans, sinó perquè l’es-
mentat centre no pot fer... factura.
Fins ahir.
El Govern va crear ahir un instru-

ment amb el qual –a falta de petroli–
pretén treure gran suc a un dels grans
recursos naturals de Catalunya: el pa-
trimoni. Va crear l’Agència Catalana
de Patrimoni Cultural, que unificarà
sota una marca els 114 museus, els
37.982 monuments (97 dels quals són
patrimoni de la humanitat i 2.248 són
béns d’interès nacional) i els 13.250 ja-
ciments arqueològics.
Aquest organisme, que tindrà una

plantilla de 214 persones (49 de l’ac-
tual direcció general de Patrimoni,
amb el seu director, Joan Pluma, al
capdavant, i 165 de la ja existent en al-
guns dels esmentats monuments),
crearà circuits turisticoculturals, unifi-
carà la seva imatge com passa amb el
National Heritage britànic i intentarà
multiplicar les xifres que genera
aquest sector: el 2012, elsmuseus imo-
numents catalans –sector que el 2008
ocupava 4.000 persones, en 598 em-
preses– van tenirmés de 22milions de
visitants. La xarxa no inclou aquelles

grans institucions, comelMuseuNaci-
onal d’Art de Catalunya o el Museu
d’Art Contemporani de Barcelona,
que per si soles produeixen dinàmi-
ques i públics.
La intenció és que, després de diver-

ses dècades, des de la recuperació de
la democràcia, dedicades a la restaura-
ció demonuments, ara se’ls tregui par-
tit i se’ls posi en relleu. Que estiguin
oberts, ben senyalitzats i posats en con-
text, però també que es puguin llogar
per a activitats. I que siguin atractius
per a patrocinadors que col·laborin en
la seva conservació o restauració.
Una de les línies de treball serà en

col·laboració amb les universitats, per-
què els seus estudiants (turisme, histò-
ria, art, filologia...) puguin tenir allà
una ocupació. Una de les claus serà
que puguin produir recursos per ells
mateixos.c

TRACART

Hi ha, en societats tan
deficitàries com la nostra,
la sospita que els bons
llibres són llibres avorrits
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Barcelona

D
esprés d’assimilar l’èxit as-
solit als premis Buero amb
l’obraSilencis, l’Aula d’Acti-
vitats Teatrals Tracart

afronta un nou curs amb la
preparació delmusical de Ste-
phen Sondheim Sweeney
Todd. L’escola de Vilanova i
laGeltrú, especialitzada en pe-
dagogia teatral, continuarà
treballant així en projectes
com el premiat que impliquin
als joves i responguin a les se-
ves inquietuds.
I és que a començaments

d’aquest mes els alumnes
d’entre 16 i 18 anys de Tracart
viatjaven a Madrid per rebre
de la princesa d’Astúries el primer pre-
mi en la categoria no escolar de la X
edició dels premis Buero de Teatro Jo-
ven per la seva obra Silencis, ambienta-
da a la GuerraCivil. Es tracta d’un pro-
jecte de creació en el qual s’aborden
les conseqüències que va tenir el con-

flicte en les vides d’un grup de joves
que veuen truncades les seves il·lusi-
ons i expectatives de futur. Salvador
Cuéllar, director de l’aula, explica que
els alumnes que van emprendre
aquest projecte es van iniciar en el te-
ma de la Guerra Civil a l’institut, però

la clau la van trobar al parlar amb els
seus avis i besavis sobre les seves vivèn-
cies. “Va ser el punt d’unió i implicació
entre els integrants del grup; joves
d’avui parlant amb els que eren joves
durant la guerra”, explica Cuéllar.
Però sens dubte, per a aquests joves

que s’inicien en les arts escèniques, el
millor de guanyar aquest premi ha es-
tat la seva experiència a Madrid. Du-
rant una setmana van realitzar totame-
na de tallers de formació i van tenir
l’oportunitat d’assistir al musical El rei
lleó i conèixer les entranyes d’una obra

d’aquesta dimensió. I com a
colofó, el 4 de juliol Silencis
va ser representada en català
al teatre Valle-Inclán, seu del
Centro Dramático Nacional,
sense que l’idioma suposés
una barrera per alçar-se com
la guanyadora entre una tren-
tena d’obres que competien a
la mateixa categoria. El jurat
estava format per actors, di-
rectors i autors com Emma
Suárez, Juan Echanove, Emi-
lio Gutiérrez Caba o Sílvia

Marsó. Els premios Buero, creats el
2003 per la Fundación Coca-Cola
Juan Manuel Sáinz de Vicuña, amb el
suport delMinisteri d’Educació, Cultu-
ra i Esports, tenen per objectiu impul-
sar el desenvolupament cultural i edu-
catiu entre la joventut.c
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L’escola Tracart de Vilanova i la Geltrú aconsegueix el premi Buero de Teatro

Trencantel silenci

El patrimoni català


