
a estat un plaer per al cap i els sentits
poder assistir a les jornades La cultura
cent anys després del I Congrés d’Ate-

neus de Catalunya (1911), que el Centre de Lec-
tura de Reus ha organitzat aquest mes de no-
vembre per commemorar aquella fita que va
aplegar al veterà ateneu fa cent anys noms
com els de Pere Coromines, Eduard Fontserè,
Francesc Layret, Antoni Rovira i Virgili, Josep
M. de Sucre, Marcel·lí Domingo, Felip Pedrell,
Adrià Gual i Joan Puig i Ferreter, per esmentar
només unes quantes de les primeres espases de
la intel·lectualitat de l’època. Aquell congrés
va tenir tanta transcendència que les cròni-
ques ens diuen que fins i tot les companyies
de línies fèrries van oferir preus especials als
congressistes participants per poder viatjar
fins a Reus, llavors encara la segona ciutat de
Catalunya. Ara, el Centre de Lectura es veu en
la tessitura, davant la crisi generalitzada de di-
ners i idees de la societat local, de tornar a po-
sar-se al capdavant de la cultura reusenca per
fer-ne l’anomenada funció de suplència, és a
dir, d’arribar fins allà on l’administració no
pot, o no vol. I s’ha proposat recordar aquella
trobada històrica amb unes jornades que no
miren al passat, sinó al futur. Per això ha con-
vidat primeres espases de la cultura actual,
com Salvador Giner, Vicenç Altaió, Josep Ra-
moneda, Laura Borràs, Isona Passola, Juan In-
súa, Pilar Parcerisas, Eugènia Serra i Vicenç

Villatoro. No hi ha hagut tanta expecta-
ció com llavors, és clar, perquè han

seguit les ponències quatre gats. Pe-
rò els que hi hem anat, hem xalat
de valent. Hem absorbit com a es-
ponges tot el que cadascuna
d’aquestes personalitats, de camps

H diferents però que tenen en comú que es de-
diquen a pensar i a fer, ens han dit. Una idea
comuna ha planat en totes les ponències: el
canvi d’era que estem vivint. No només per la
crisi econòmica, de la qual a hores d’ara és di-
fícil augurar quin tipus de societat ens deixa-
rà, sinó del trastocament que suposa en les
nostres vides la irrupció de les noves tecnolo-
gies de la informació. En aquest sentit, va ser
especialment lúcida i divertida la doctora
Laura Borràs, que compagina sense proble-
mes la seva faceta d’experta en literatura me-
dieval (de «rata de biblioteca», va dir) amb la
d’experta en literatura digital: «Ens ha tocat
viure un canvi de paradigma. I no totes les
generacions han pogut viure un canvi trans-
formador històric tan gran com aquest.» I,
davant d’això, hem d’estar tranquils perquè
després del desconcert inicial ve la familiarit-
zació i, després, la innovació.

Mentre fem el vermut en parlem i hi coin-
cidim plenament. Vam començar a treballar
de periodistes quan encara no hi havia termi-
nals informàtiques a les redaccions i ni sospi-
tàvem que un dia tindríem telèfons mòbils.
Tot i així, tot i haver de graponejar furiosa-
ment màquines d’escriure i de fer-nos addic-
tes a les cabines de telèfon, mai no se’ns va
escapar cap tema. Després vam passar tran-
quil·lament a l’ordinador i vam assumir com
si res la telefonia mòbil. Ara, personalment,
estic en la fase de familiarització de tota la
tecnologia que va sortint. I ho faig sense ata-
balaments. Tampoc no costa tant.

I sí, ens sentim honorats de protagonitzar
un canvi d’era. No ho havíem mirat des
d’aquest punt de vista i ens agrada. mira per
on. I llarga vida al Centre de Lectura de Reus.
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Canvi de paradigma

«Ens ha tocat viure un canvi de paradigma. I no totes les
generacions han pogut viure un canvi transformador històric
tan gran com aquest»
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