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Arrenca la fàbrica de les
llengües és el lema escollit
per il·lustrar la futura seu
de Linguamón, consorci
impulsat pel govern de Ca-
talunya. La metàfora fa re-
ferència a Can Ricart, an-
tic recinte industrial de Po-
blenou, que serà la base de
l’organisme, la primera
Casa de les Llengües del
món. El focus principal se-
rà la promoció, ús i desen-
volupament de les llen-
gües en un recinte de 7.000
metres quadrats. El pro-
jecte preveu fer de Catalu-
nya un referent mundial en
la gestió del multilingüis-
me. La Casa de les Llen-
gües proveirà els ciuta-
dans d’un lloc d’intercan-
vi, trobades, exposicions i
activitats culturals.

Diversitat lingüística
Josep-Lluís Carod-Rovi-
ra, que ahir va visitar i
inaugurar el Centre de Vi-
sitants, va remarcar que
Linguamón es basa en «el
valor i el respecte per la di-
versitat». Carod-Rovira,
que és el president del con-
sorci de l’organisme, va
dir que, segons un estudi
del tecnòcrata Leonard
Orban, gairebé 100.000
empreses internacionals
han perdut grans oportuni-
tats per manca de capaci-
tats lingüístiques: «El
multilingüisme és un bon
negoci, però també una
realitat.» El polític va con-
siderar bàsic el coneixe-
ment de llengües per al
desenvolupament de la co-
municació i l’investigació.
«Conèixer cultures és
obrir fronteres: tancar-se

de mentalitat és una manca
de respecte a la diversitat.»
Conscient de les 180 na-
cionalitats trobades al
país, va ressaltar que «a
Catalunya cap llengua ens
fa nosa: com més n’aco-
llim, més rics som. Qui
pensi que només s’ha de
parlar català viu en un altre
món.» Carod-Rovira va
reflexionar sobre com la
llengua catalana, que s’ha
hagut d’enfrontar a pur-
gues i opressions, és
l’«òptima» per enaltir un
projecte com Linguamón.
«El món dels catalans és el
món sencer», va conclou-
re. El respecte, la dignitat,
la innovació i la qualitat
són elements bàsics de la
Casa de les Llengües.

Antoni Mir, director de
la Casa, va animar les fa-
mílies i els ciutadans de
Barcelona a visitar el Cen-
tre de Visitants, on es po-
den informar del projecte
arquitectònic i l’evolució
del projecte: «Podem pas-
sejar ja pel que serà una
meravella dels llenguat-
ges.» Va insistir en la uni-
versalitat de l’organisme,
orientat tant a professio-
nals com als ciutadans.
Carles Martí, primer tinent
d’Alcalde de Barcelona,
va considerar el projecte
d’un «valor importantís-
sim en sí mateix». «La di-
versitat és una tasca in-
gent, imprescindible, una
base dins el que vol ser la
ciutat de Barcelona: oberta
i plural.» Segons Martí,
Linguamón és una mostra
més de com dins el pol cul-
tural del Poblenou [dis-
tricte 22@] «el coneixe-

ment esdevé el desenvolu-
pament social i econòmic
de la ciutat». Va plantejar,
metafòricament, la reno-
vació de la zona industrial
de Can Ricart com el pas
de la seu de fabricació tèx-
til a un «entreteixit de les
llengües».

Aval internacional
En l’acte d’inauguració hi
va ser present David Crys-
tal, president del comitè
científic internacional que
assessora en els continguts
de la iniciativa. El presti-
giós lingüista gal·lès va
declarar que «mai havia
estat tan emocionat a la vi-
da». Va qualificar de «fan-
tàstic» el projecte, una pri-
mícia internacional: «El
que Catalunya fa avui, el
món ho farà demà.» El
Museu de la Llengua Por-
tuguesa de São Paulo és
una institució pionera dins
el camp de les llengües,
que en tres anys de funcio-
nament ha rebut més de
tres milions de visitants.
El seu president, Sérgio
Barreto, va ser en la inau-
guració del Linguamón
per defensar la iniciativa
catalana, «un pas més en
l’aventura de la diversitat
lingüística». Barreto va re-
memorar una reflexió de
Manuel Castells: la neces-
sitat de l’enfortiment de
les identitats locals. Es va
acomiadar amb un vers de
Fernando Pessoa: «La me-
va llengua és la meva pà-
tria.» Per completar la pre-
sència brasilera, Gilberto
Gil oferirà dilluns un con-
cert amb motiu de la inau-
guració.

Carod-Rovira: «Cap llengua ens fa nosa»
S’inaugura el Centre de Visitants de la Casa de les Llengües, institució que busca promoure la diversitat lingüística

● «Llarga vida a totes les llengües del
món», exclamava ahir Josep-Lluís Carod-
Rovira, vicepresident de la Generalitat, en
l’acte d’inauguració del Centre de Visi-
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món, situada a Can Ricart. Tot i que la re-
construcció del recinte no començarà fins
al primer trimestre del 2010, el nou Centre
permet als ciutadans de Barcelona infor-

mar-se de l’estructura i els serveis de l’or-
ganisme, que preveu obrir les portes el
2012. Antoni Mir, director de Lingua-
món, va insistir que el projecte conforma
un dels nous eixos culturals «potents» del

● Alguns representants
de l’Assemblea de Joves
de Poblenou es van pre-
sentar a la porta del re-
cinte per protestar contra
les reformes. Denuncien
que el projecte 22@ està
enderrocant el patrimoni
històric i la identitat
obrera del barri, víctima
d’una «desfiguració». A
Can Ricart s’hi van des-
cobrir restes d’una vila
romana del segle I dC i
estructures industrials
soterrades del segle
XIX, troballes que, se-
gons els joves, mereixen
ser respectades.

22@. No obstant això, cert sector del ve-
ïnat es mostra en contra de la renovació de
Can Ricart: consideren el recinte com a
patrimoni històric i rebutgen el desvirtua-
ment urbà i social que suposa el projecte.

Reivindicació
del patrimoni

● L’Audiència de Barcelo-
na ha estimat el recurs
d’apel·lació de la Sala Bec-
kett i ha desestimat definiti-
vament la demanda promo-
guda per Promoinver SL,
que pretenia desnonar la
Sala Beckett dels espais ar-
rendats al carrer Alegre de
Dalt, 55 bis. Aquesta notí-
cia tanca la incertesa que
pogués tenir l’equip de la
sala, que només fa quinze
dies va rebre la cessió de
l’Ajuntament de l’antiga
Cooperativa Pau i Justícia,

al Poblenou, per situar-hi la
futura seu. Al Poblenou,
doblarà l’espai, cosa que li
permetrà un creixement
imprescindible per desple-
gar la potencialitat com a
aparador de nova autoria
estrangera a Catalunya i
plataforma de llançament
de dramaturgs catalans a
Europa.

El director Toni Casares
havia declarat diverses ve-
gades que «qui ha de tancar
la Beckett és la Beckett»,
referint-se al fet que no li
semblava just que una im-

mobiliària amb el suport de
la justícia qüestionés un
contracte indefinit per un
motiu de forma. Ahir el di-
rector rebatia la declaració i
celebrava que «podrem
anar al nostre ritme, no
haurem de córrer». Les
obres al Poblenou poden
durar de tres a sis anys, ja
que encara cal fer un estudi
preliminar de l’estat de
conservació de la coopera-
tiva.

El delegat de Cultura,
Jordi Martí, va mostrar en
un comunicat la seva satis-

facció per la sentència, i va
destacar que «ara els ges-
tors de la Beckett podran
desenvolupar la seva tasca
amb la tranquil·litat
d’afrontar el canvi de seu i
de districte amb la millor
de les planificacions possi-
bles i amb la seguretat que
la seva programació es po-
drà desplegar amb total
normalitat, sense haver de
fer cap parada provisional
en el trajecte Gràcia-Poble-
nou». No es descarta que,
un cop es desplacin al Po-
blenou, puguin cedir el lo-

cal a algun equip artístic
que vulgui mantenir un tea-
tre obert al barri de Gràcia.
Ahir aclaria, però, que «no
seria el mateix regal que jo
vaig rebre el 1997 de Tea-
tro Fronterizo», ja que ara
està en condicions precà-
ries.

La Beckett ja havia deci-
dit el 2006 –abans i tot
d’haver rebut un fax que els
obligava a marxar en un
breu termini del local– fer
un creixement que trans-
formés la sala alternativa
en un espai de creació a mig

camí de l’exhibició i la in-
vestigació.

I l’Obrador?
Ahir al vespre, Casares ad-
metia que caldrà renego-
ciar amb Promoinver (una
empresa vinculada a Nú-
ñez y Navarro) el lloguer de
l’Obrador. Aquest contra-
cte de lloguer (que sí que és
per a un període limitat)
s’acaba precisament al
març. Aquest diari no va
poder contactar amb la im-
mobiliària perquè valorés
la sentència.

La Sala Beckett guanya el judici a Núñez y Navarro
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