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Art que amaga art
«Els llibres s'amaguen darrere d'un arbre que creix fins a l'infinit, tallat a mà, amb
mà experta i que desprèn amor pel que fa»
A Cantoni fa uns dies que hem estrenat el Punt d'Intercanvi de Llibres. Com el seu nom
indica, no es tracta pas d'un dipòsit per desfer-nos dels llibres que ens sobren, sinó d'un lloc on
duem el que ens ha agradat molt i el canviem per un altre que ens cridi l'atenció. Hi ha secció de
llibres per a adults, per a joves i per a nens i nenes. I una altra d'inclassificables.
La iniciativa va sorgir d'uns quants llocs a la vegada i després va prendre forma a poc a poc.
Amb el patrocini de l'Ajuntament de l'Esquirol i de l'Associació de Veïns de Cantonigròs, al club de
lectura de Cantoni ens vam comprometre a gestionar la qüestió llibresca, mentre que teníem molt,
molt clar, qui ens faria l'armari que havia d'anar posat al porxo de l'església (l'únic lloc cèntric on
es pot accedir lliurement i, si fa mal temps, queda resguardat): un dels artistes que amaga
Cantoni, l'Eloi Canal.
Quan pugeu a Cantoni, heu de passar pel porxo, que gentilment ha cedit la parròquia de Sant
Roc, a canviar un llibre i/o a contemplar l'obra d'art d'aquest artesà de la fusta que tenim al poble i
que s'hi va lluir, perquè no trobo una paraula millor que descrigui l'obra d'art que ha fabricat.
Els llibres s'amaguen darrere d'un arbre (la saviesa, la llibertat, la imaginació, la cultura...) que
creix fins a l'infinit, tallat a mà, amb mà experta i que desprèn amor pel que fa. I una frase de l'Eva
Piquer (també tallada a la fusta) ens recorda que, si perdem la cultura, ho perdem tot. És cert que
hi ha molts pobles i ciutats aquí i arreu del món que tenen els seus punts d'intercanvi de llibres (No
fa pas gaire, per exemple, TV3 oferia un reportatge de les cabines de Berlín reconvertides en
petites biblioteques de barri), però no sé que n'hi hagi cap com aquest, d'art que amaga art.
El punt d'intercanvi de llibres va pel camí de convertir-se en un ?hit? a l'hora de visitar
Cantoni. No us el perdeu, quan vingueu, i feu-vos-hi una fotografia. El més curiós que m'han dit
és que sembla un retaule restaurat. I no, és només un armari, són només llibres, és només art.
(I, per cert, l'Eloi no està en venda?).
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