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El veto de l’obra de Belbel obre
el debat de la lectura juvenil

TEATRE 3 POLÈMICA

b

GEMMA TRAMULLAS / BARCELONA
MARIA JOSEP SERRA / VALÈNCIA

¿s’ha de limitar l’accés dels joves a certs textos?

PREMI DE LITER. JUVENIL
AGUSTÍN FERNÁNDEZ

«L’únic límit perquè el públic
juvenil accedeixi a un text
literari és el formal. ‘Ulisses’
de Joyce té unes dificultats
que el fan poc adequat. La
censura obeeix a criteris
morals i subjectius
discutibles»

VLADIMIR REINHARDT

«El llenguatge pot resultar
ofensiu per a algun
adolescent, però no deixa
de reflectir la realitat. A
batxillerat jo vaig tenir una
professora que ens feia llegir
fragments del Marquès
de Sade i ens encantava»

«L’obra de Belbel és molt
bona per reunir pares i fills
i fer-ne un debat. ¡Això és
educar! L’actitud de la
professora de Rojales
és equivocada, però no
censurable. Havia de saber
que provocaria polèmica»

«És molt difícil motivar els
adolescents perquè llegeixin
i això és precisament el que
s’aconsegueix prohibint
un text. Ara els nois voldran
llegir-lo per saber quins
secrets els amaguen. Se’ls
ha de donar les gràcies»

«Un editor d’obres per a
joves ha de ser responsable
perquè el llibre pot influir
positivament o negativament
en el lector si aquest no té
total maduresa. L’editor
ha de limitar possibles
continguts tendenciosos»

ESCOLA PARES DE FAPAC TEATRE D’UNIV. VALÈNCIA
PEP SANCHÍS JOAN PORTELL REINA DUARTE

CRÍTIC I PEDAGOG DIR. DE L’EDITORIAL EDEBÉ

«Només els ha faltat
cremar els llibres
a la plaça del poble»,
diu Ventura Pons

L’
alcalde de la població ala-
cantina de Rojales, Anto-
nio Martínez Cánovas
(PP), va insistir ahir que

Forasters, del dramaturg Sergi Belbel,
no és apta per a menors i es va ratifi-
car en la seva decisió d’obrir un ex-
pedient a la professora de l’escola
municipal de teatre d’aquesta locali-
tat que va intentar treballar el text
amb alumnes de 14 i 15 anys. El cas

ha obert un debat sobre si els joves
d’aquesta franja d’edat han de tenir
accés lliure a qualsevol text literari.

El cineasta Ventura Pons, que pre-
cisament ahir va presentar a Valèn-
cia la pel.lícula basada en l’obra de
Belbel, va descriure el conflicte com
«propi de la dreta ultramuntana».
«Només els ha faltat cremar els lli-
bres a la plaça del poble», va dir.
Però no totes les opinions són tan
contundents. En l’àmbit literari,
una majoria creu que amb 15 anys

s’està preparat per llegir el mateix
que un adult, però en el sector edu-
catiu les opinions varien.

VIURE SENSE AGRESSIONS / «No es
tracta de rebutjar l’obra pel seu con-
tingut dur, sinó pel fet que l’autor
abusa del llenguatge i ja no se’n pot
extreure una lectura educativa.
Només queda la impressió vulgar
que fereix la sensibilitat», va comen-
tar Dolors Moreno, del Departament
Pedagògic de la Fundació Escola
Cristiana. «Penso que la societat
també hauria de limitar el que es di-
fon de manera massiva. Els nens i
els adolescents tenen dret a viure
sense agressions», va afegir.

A Rojales, la polèmica continua
oberta. «Tot està fora de context», va

declarar l’alcalde després que la pro-
fessora expedientada critiqués preci-
sament les autoritats per treure de
context diversos fragments de Foras-
ters amb un llenguatge agressiu. «Ni
els pares ni l’ajuntament –va afir-
mar– tenim res contra l’autor ni
som uns incultes. Només pensem
que és una peça perquè la represen-
tin adults i no nens de 14 anys».

L’alcalde va reiterar l’«amor» del
seu municipi pel teatre i va destacar
la figura del dramaturg Alberto
González Vergel, que dóna nom a
l’escola de teatre local. El que no va
esmentar és que la seva alcaldia es
va negar a publicar un text de
González Vergel sobre la guerra civil
en un llibre sobre les festes patro-
nals. H

b «L’autor fereix
la sensibilitat», opinen
els membres de
l’escola cristiana

El musical de
‘La bella y la
bestia’ arribarà
a Barcelona el
26 de febrer

TEATRE 3 ESTRENA

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El musical que se sumarà l’any
que ve a l’oferta teatral de Barce-
lona ja té data de presentació: La
bella y la bestia, un espectacle que
està basat en el clàssic de Disney
del 1991, s’estrenarà el 26 de fe-
brer del 2009 al Barcelona Teatre
Musical (BTM), segons va infor-
mar ahir en un comunicat Stage
Entertainment. La productora és
l’empresa responsable de tres
dels últims grans èxits del gène-
re, Mamma mia!, High School Musi-
cal i Cabaret.

L’espectacle La bella y la bestia,
que es va representar per primera
vegada a Broadway el 1994 i que
ja han vist un total de 35 milions
d ’espectadors a tot e l món
(només a Madrid, on s’ha repre-
sentat en dues temporades, l’han
vist un milió i mig), deu la músi-
ca a Alan Menken, compositor
d’altres èxits de la factoria Disney
com Pocahontas, Aladdin i La sirene-
ta.

En les últimes setmanes, la
productora i l’equip creatiu de
l’espectacle estan celebrant els úl-
tims càstings per trobar el repar-
timent català del musical, que
comptarà amb més de 30 actors
en escena i una gran orquestra.
Fins ara s’hi han presentat més
de 1.500 persones. H

Els artistes
rebran
beneficis amb
la revenda

ART 3 NORMATIVA

Cada vegada que es revengui a Es-
panya una obra d’art plàstica per
més de 1.200 euros, l’artista –o
els seus hereus– percebran un 4%
de la transacció. Així es recull en
la llei que ahir va rebre el visti-
plau de la Comissió de Cultura
del Congrés. Aquesta normativa,
que respon a la transposició
d’una directiva europea, estarà
definitivament aprovada abans
de final d’any, quan hagi passat
pel Senat.

Fins ara, l’autor d’una obra
plàstica original havia de rebre el
3% del preu cada vegada que
aquesta es revengués per més de
1.800 euros. Però la quantitat
només s’abonava si l’autor –o els
seus hereus– així ho reclamaven.

Durant la tramitació de la nor-
ma, el Govern pretenia ampliar
la llei a totes les obres revenudes
a partir de 3.000 euros, límit
amb el qual estaven d’acord els
galeristes. Finalment, el llindar
queda en 1.200 euros. H
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