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� A l’Octubre Centre de Cultura
Contemporània (OCCC) lloc on
per primera vegada s’ha celebrat
l’acte de cloenda dels premis Octu-
bre, només es pot fumar a la terras-
sa que hi ha dalt del tot. Amb la
perspectiva de pujar quatre pisos a
peu –agafar l’ascensor més antic de
València va ser tota una odissea–
molts dels assistents van preferir
eixir al carrer per fer-ne unes xama-
des, de la cigarreta. En un d’eixos
moments, un grup de turistes va
passar per davant la porta de
l’OCCC. Era una família de Ma-
llorca i es preguntaven per què hi
havia tanta gent allí reunida. Un
col·lega els va explicar que estava
celebrant-se el lliurament dels pre-
mis Octubre. El pare va explicar als
fills que es tractava de «la nit de la
cultura catalana». Ells no van en-
tendre gaire bé això, però, sí que es
van fixar que dins hi ha havia Lluís
Llach. «Mira papà, és el Llach»,
van dir amb profunda admiració.

Una admiració compartida per
les més de 500 persones reunides
en una gala sorpresa que l’artista
va agrair commogut. «Estic real-
ment emocionat perquè l’Eliseu
només em va dir: ‘Et donarem una
coseta, te l’emportaràs i prou.’ Jo li
vaig contestar que si hi anava no
feia falta que em donessin cap pre-
mi perquè és una làpida però que si
convenia que baixés al País Valen-
cià ho faria. I com que l’Eliseu
sempre m’ha sabut manipular molt
bé, aquí em teniu, sorprès però
molt emocionat», expressava
Llach davant l’atenta mirada de la
periodista Mònica Terribas, que va
conduir amb moltíssima gràcia
l’acte. L’espectacle, organitzat per
Lluís Danés, que ja ha treballat
amb Llach en l’espectacle Germa-
nia 2007 i la pel·lícula La revolta
permanent, i Borja Penalba, va
aconseguir arrancar en diverses
ocasions l’aplaudiment del públic.
«Si per alguna cosa em penedeixo
d’haver-me retirat és perquè ja no
podré treballar amb ells», va dir
Llach durant el seu parlament, en
què també va recordar: «Fer cultu-
ra al País Valencià és un acte de mi-

litància. No sé ben bé què vol dir
això d’activista cultural, però aquí
els valencians han establert tota
una càtedra.»

També van passar per l’improvi-
sat escenari, el conseller de Cultu-
ra català, Joan Manuel Tresserras,
que va desitjar llarga vida als Octu-
bre després de recordar «la perti-
nença a una cultura i una identitat
comunes però també plenes de di-
ferències». «Hem de ser capaços
de celebrar aquestes diferències
compartides», hi va afegir. També
va ser molt contundent l’exdirec-
tora de la Biblioteca Nacional es-
panyola, Rosa Regàs. «Em sentiria
molt satisfeta si la gent recordés el
meu pas per la biblioteca encara
que només fos pel fet d’haver in-
troduït una mica de ciència en l’en-
titat i haver aconseguit una única
catalogació per als autors de tot
l’àmbit lingüístic. Cadascú entén
el seu compromís d’una manera i
per tant actua d’una manera», re-
cordava Regàs. L’escriptora va do-
nar pas als dos únics guardonats
que hi havia presents i que van ser

molt breus en els parlaments. El
guanyador del premi Joan Fuster,
Carlos Guzmán, ho va fer a través
d’una videoconferència. I el públic
ho va agrair perquè ja feia més
d’una hora i mitja que estaven a
peu dret.

Buscant cadira i canapès
Els més matiners havien pogut
agafar alguna de les poques cadires
que hi havia, però la van haver
d’abandonar en el moment que va
començar a servir-se el càtering.
Intentar aconseguir alguna de les
delícies que se servien era una au-
tèntica competició. A colzades, els
assistents es llançaven sobre les
grans safates que els cambrers in-
tentaven fer arribar als comensals
entre difícils equilibris. Molts dels
convidats van optar per marxar i
acabar de sopar fora en algun dels
nombrosos bars i restaurants del
centre de la ciutat. Llach va ser un
dels primers d’abandonar l’OCCC
acompanyat d’un grup d’amics. La
resta enyora la tradicional i ja his-
tòrica crema d’espàrrecs.

La gala dels Octubre, emoció, lluita i la gola

la crònica
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El públic va aguantar estoicament hores i hores a peu dret. / EL PUNT

l 1960 s’estrenava al Teatre Candilejas
aquesta versió lliure de L’Avar de Molière
que Josep Maria de Sagarra titulava El se-

nyor Perramon. Una peça que, com explica Perma-
nyer a Sagarra vist pels seus íntims, tornava el fer-
vor del públic a un autor que es trobava en un cul-
de-sac. Un text escrit per a una de les grans figures
de l’escena del moment: Joan Capri. Ni Sagarra ni
Capri no podran passar pel Romea a veure el mun-
tatge dirigit per Joan Anton Rechi. Però segura-
ment, part del públic que hi anirà s’entusiasmarà
amb l’autor i amb el protagonista, Boris Ruiz.

Si aquest espectacle és representatiu d’una de les
intencions bàsiques de la programació d’aquesta
temporada al Romea, és a dir, recuperar una part es-
sencial de la seva història com a motor de la revisió
i de la relectura del teatre clàssic català, en paraules
del seu director artístic, l’èxit està assegurat. Èxit
entès com a públic d’ampli espectre i de totes les
edats satisfet quan acaba una representació.

Aquesta és una d’aquelles comèdies que engan-
xa, sobretot per la paraula. La ploma de Sagarra
desplega tota la riquesa de la combinació perfecta
entre l’escriptura d’un mestre i el lèxic més popu-
lar, i que posa de manifest la degeneració de la llen-
gua catalana actual. Rechi l’ha situada en un casino
dels anys 70, ple de trofeus d’aquells de campionat
de botifarra o de dòmino de barri, que conserva els
vestigis de l’associacionisme obrer català de prin-
cipis del XX en el nom i la solera (Societat La Con-
còrdia, fundada el 1850). Una escenografia impe-
cable fins al detall més significatiu (el retrat d’om-
nipresent i honorable referència) que signa Rifail
Ajdarpasic. El director s’ha decantat per l’hiperrea-
lisme italià de l’estil d’Eduardo de Filippo i ha en-
certat de ple en una direcció d’actors trepidant i di-
vertida en què l’obrir i tancar portes es transforma
en el nostrat joc de les cadires. Intèrprets que es ren-
deixen als peus del clàssic amb una dicció perfecta i
un estil de comèdia que mai cau en l’histrionisme.
Impressionant Enric Llort en el nen que personifica
el ximple Simón de Radio Futura amb samarreta
del Barça. Talment sortida del Paral·lel esplendo-
rós dels 20 amb l’autenticitat de la menestrala Sus-
anna Garnacha. Equilibri perfecte en la interpreta-
ció de Carme Poll que demostra la seva vessant cò-
mica amb aplom.

Menció a banda per a Boris Ruiz, l’amo i senyor.
En el paper de senyor Perramon serà el referent de
diverses generacions tal com al seu dia ho fou Ca-
pri. Això és ressuscitar un clàssic, la resta, com deia
Pla, collonades.

E

teatre | «el senyor perramon»

Boris, l’amo i senyor
� Títol: El senyor Perramon

Autor: Josep Maria de Sagarra

Intèrprets: Boris Ruiz, Oscar Rabadán, Carme

Poll, Ivan Benet, Mónica Marcos, Susana

Garachana, Xavier Capdet, Miquel Gelabert,

Ramon Enrich i Enric Llort.

Dia i lloc: Divendres 26 d’octubre al Teatre Romea

de Barcelona

TERESA FERRÉ

Una escena del muntatge. / JUANMA RAMOS

� L’Institut d’Estudis Ca-
talans (IEC) ha fixat el per-
centatge dels catalans que
s’expressen habitualment
en català al voltant del
50-55%, en el transcurs
d’un simposi internacio-
nal celebrat a Barcelona
per analitzar l’evolució de
la llengua durant el segle
XX. El coordinador del
simposi –organitzat en el
marc del centenari de

l’IEC–, Francesc Vallver-
dú, ha destacat que aquest
percentatge va ser superior
a principi del segle XX,
quan al voltant del 70-80%
de la població utilitzava el
català com a llengua habi-
tual.

Vallverdú explica que el
nombre augmenta fins al
60% si es considera quin
percentatge sap parlar ca-
talà, encara que no l’usi
habitualment i, en tot cas,

diu que la dada d’ús habi-
tual al voltant del 50% és
«bona». Un dels punts po-
sitius és que «els catalano-
parlants transmeten la se-
va llengua». Segons Vall-
verdú, un 11% de la pobla-
ció catalana parlava caste-
llà amb els seus pares, però
ho fa en català amb els
seus fills. La disminució
de catalanoparlants està
directament relacionada
amb la immigració, se-

gons Vallverdú, que asse-
nyala que actualment hi ha
una «situació demogràfica
complicada per al català»,
si bé constata un «progrés
constant de presència pú-
blica» que ha portat el ca-
talà a convertir-se en una
«llengua de ple ús». Vall-
verdú remarca les «contra-
diccions» que implica la
globalització, malgrat que
el català és el vintè idioma
més utilitzat a la xarxa.

Un 55% de la població utilitza el català
com a llengua habitual, segons l’IEC
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