
Exposició «Llegim» (Barcelona, març-maig de 2006). – Del 29 de març al 17 de maig
del 2006, la Institució de les Lletres Catalanes, va presentar al Palau Moja «Llegim», una ex-
posició sobre la lectura que vaig tenir l’oportunitat de comissariar. La mostra va deixar la xi-
fra de 8.000 visitants, una pàgina web en català i anglès –cultura.gencat.net/ilc/llegim-, i una
versió itinerant que va rodar per biblioteques. L’objectiu final era celebrar el fet lector com a
activitat principal del procés literari; dir que sense lectors no som res.

Ens va semblar que la millor guia per reafirmar-nos en la idea de la importància del lector
era deixar-nos dur per les veus dels qui, al llarg de la història de la literatura, hi han reflexio-
nat. A partir d’una cinquantena de títols vam destriar les cites que ens van semblar més lúci-
des i més exposables per la seva contundència i brevetat. Les cites es van servir estampades en
uns grans llençols que ens remetien a les pàgines d’un llibre gegant.

El nivell més participatiu de la mostra convidava a llegir principis i finals de textos litera-
ris; mirar un vídeo on algú es relacionava amb un llibre de diverses maneres, des d’acariciant-
lo fins a guixant-lo impunement i col.locar-se uns cascos d’insonorització per llegir descrip-
cions de sons. Els visitants també podien escriure els títols que trobaven a faltar en una
biblioteca que es va anar construint i destruint al llarg de la mostra. Dic destruint perquè, amb
l’allau de propostes que ens van fer els lectors, no vam tenir prou llibres per posar a la lleixes
i els havíem d’anar esborrant. L’altra apartat participatiu consistia en una habitació pintada de
negra on respondre amb guix «Per què llegim?». Les parets es van haver d’anar esborrant per
fer lloc a noves anotacions. Hi havia respostes directes: «Per imaginar»; pragmàtiques: «Per-
què no fan res a la tele»; enigmàtiques: «Perquè la meva dona em fa despertar el cuquet» i pa-
triòtiques: «La llibertat també s’aconsegueix llegint» i una estelada al costat. Aquest va ser el
gran èxit de l’exposició: fer-la entre tots.
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Simposi Internacional «Literatura i teatralitat a l’Europa medieval. Una mirada in-
terdisciplinar de la creació literària a través dels textos, la música i les imatges». – Els
dies 5 i 6 d’octubre del 2006 es va celebrar a la Facultat de Filologia de la Universitat de Bar-
celona i a l’Institut del Teatre de Barcelona el Simposi Internacional «Literatura i teatralitat a
l’Europa medieval. Una mirada interdisciplinar de la creació literària a través dels textos, la
música i les imatges». L’organització va anar a càrrec dels membres de LiREM (Literatura i
Representació en la llarga Edat Mitjana), grup de recerca consolidat de la Generalitat de Cata-
lunya, que, coordinat per Antoni M. Espadaler, es dedica a l’estudi de la creació artística dins
el que es coneix com a «llarga edat mitjana», és a dir, com indica Jacques Le Goff, l’època que
s’allarga des del romànic i gòtic fins la Revolució Industrial. El grup LiREM es marca com a
objectiu aproximar-se a un corpus representatiu d’obres poeticodramatiques del període histò-
ric de referència, d’una banda, situant-les en el seu context de representació (escènica, vocal i
musical) i, de l’altra, analitzant-ne les traces que en queden en els manuscrits textuals i musi-
cals, en les obres plàstiques i en les pervivències tradicionals (ritu litúrgic, teatre i festa popu-
lar). El Simposi, pensat com a trobada interuniversitària, adreçada a investigadors i estudiosos
de l’àmbit dels estudis sobre literatura, iconografia, musicologia i teatrologia medievals, va
comptar amb el suport de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
de la Generalitat de Catalunya, de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona i de
l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. La primera de les dues jornades de reflexió
i debat es va dedicar a l’anàlisi de la literatura medieval i de la tradició teatral a la Corona
d’Aragó i els seus àmbits de difusió, amb ponències de Pedro Cátedra, de la Universidad de
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