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Si una multinacional de
farmàcia treu un producte
sense un full en castellà,
no entra al mercat espa-
nyol. Si una empresa de
mobles ven peces sense
unes instruccions en caste-
llà se la multa, i ningú no
s’exclama. Ara, quan la
Generalitat de Catalunya
aplica la llei de normalit-
zació de política lingüísti-
ca i penalitza, després
d’un parell d’advertèn-
cies, que un comerç retoli
«com a mínim en català»,
es produeix un daltabaix
mediàtic. La situació d’in-
ferioritat del català respec-
te del castellà no és només
social, també legal. El
principal inconvenient per
accedir a una igualtat és la
Constitució, que només li
atorga el paper de coofi-
cial en alguns territoris on
es parla (s’exclou la Franja
d’Aragó).

Nou milions de perso-
nes parlen el català, onze
l’entenen i 13 milions vi-
uen on el català és coofi-
cial (Catalunya, Illes Ba-
lears i País Valencià). El
17% de la població de
l’Estat espanyol parla el
català i, en canvi, no es pot
utilitzar amb normalitat a
les institucions europees
(«perquè l’Estat no ho ha
sol·licitat, com sí que ho

ha fet Irlanda, per exem-
ple», matisa Bernat Ga-
sull). A més, el català tam-
poc es pot fer servir al
Congrés de Diputats, tot i
que no hi ha cap reglament
que ho impedeixi. La força
de la Constitució, que no-
més permet la cooficialitat
parcial, implica que, per
ara, el català sigui una
llengua prohibida.

El català se situa entre
les primeres 80 d’entre les
6.000 llengües que existei-

xen en l’actualitat, segons
el rànquing de la platafor-
ma. A la Unió Europea és
la novena, segons la pobla-
ció que el parla en els dife-
rents àmbits. Entre les 23
llengües oficials, el català
seria la 14a pel que fa al
nombre absolut de par-
lants. Tot i així, el reconei-
xement d’aquesta llengua
és testimonial.

L’informe, que la plata-
forma va presentar ahir al
Col·legi d’Advocats, a

Barcelona, constata la sen-
sibilitat diferent dels pa-
ïsos. A Finlàndia, per ex-
emple, el sami (que el par-
len el 0,3% del país) apa-
reix parcialment al web
del Tribunal Constitucio-
nal. Martí Gasull adver-
teix que la situació d’infe-
rioritat del català podria
empitjorar, si es fa cas
d’alguns rumors sobre les
intencions del Tribunal
Constitucional amb l’Es-
tatut de Catalunya.

«Spain is different»
La Plataforma per la Llengua demostra que l’Estat espanyol maltracta el català

Ús de llengües
minoritàries a Bèlgica,
Finlàndia, Suïssa, Canadà
i a l’Estat espanyol.

� Tret de l’Estat
espanyol, en tots els
països analitzats
s’empren les llengües
minoritàries en els
webs del cap d’estat,
del govern, del
Parlament, de l’exèrcit
i al Tribunal
Constitucional

� Aquestes pàgines webs
es limiten al castellà
amb comptades
excepcions (l’anglès als
webs del rei, del
Parlament, del govern,
de l’exèrcit de terra i
del Tribunal
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● L’Estat espanyol, després d’una
dictadura en què es va fer pinya a fa-
vor del castellà, no va ser generós
amb les resta de les parles, arracona-

des, com acostuma a succeir quan un
estat incorpora la democràcia al seu
sistema de govern. Així ho denuncia
la Plataforma per la Llengua en l’in-
forme Espanya: un cas excepcional,

Constitucional, que
també dóna l’opció del
francès). Només al web
del govern hi ha una
presència testimonial
de català, basc i gallec

Tractament oficial de les
llengües a l’espai
Schengen

� En tots els països, les
llengües que parla un
5% de la població (o
tenen un milió de
parlants) són oficials,
llevat de l’hongarès a
Eslovàquia, l’occità a
França i l’hongarès a
romania

� A Espanya, el català i el
gallec no són oficials
tot i que compleixen

que constata el blindatge de més de
500 lleis estatals a favor del castellà.
Pel president de l’entitat, Martí Ga-
sull, la responsabilitat no és només
estatal: la Generalitat pot fer-hi més.

sobradament el llistó.
El basc, amb menys
percentatge, tampoc

La Constitució només
reconeix una llengua
oficial de l’Estat

� Països com Sud-àfrica o
Etiòpia (a més de la
majoria dels europeus)
reconeixen el mateix
rang de llengua a la
parla dels seus
habitants

� A Espanya, l’article 3
de la Constitució
afirma que la llengua
espanyola és l’oficial
de l’Estat: tots els
ciutadans tenen el
deure de conèixer-la i
el dret d’usar-la

ESPANYA: UN CAS EXCEPCIONAL

● El Gran Teatre del Liceu té 160
anys d’història. Avui és un dels
principals teatres d’òpera del món,
diu cofoi el seu director general,
Joan-Francesc Marco. Gaudeix
d’un patrimoni arquitectònic que,
degut a la reconstrucció pel dissor-
tat incendi, s’ha equipat amb una
tecnologia envejable. Ara, quan es
crida a consultes a la Tribuna Ate-
neu, perquè es parli del compromís
del ciutadà amb la cultura del país,
el que compta són els balanços.
Sempre maldant per uns pressu-
postos que permetin una progra-
mació artística d’excel·lència, un
ingredient irrenunciable.

L’empresariat català creu en el
Liceu, tot i que la crisi els ha fet re-
tallar el patrocini els dos darrers
exercicis. Marco es plantejava ahir
que potser seria hora de fer una
convocatòria molt més oberta per-
què més empreses (i potser parti-

culars) pal·liïn les retallades pres-
supostàries de les administracions.
Si el Liceu ha passat de ser d’uns
quants a ser un equipament cultu-
ral de tots (a través del Consorci)
bé que es pot obrir una col·lecta po-
pular.

Joan-Francesc Marco domina
bé els fulls de balanços. Fa anys
que fa números, sempre amb la
cultura com a timó. Sigui com a
delegat de Cultura de la Diputació
o, sobretot, com a gerent del TNC
o director del projecte (avui aturat)
Sabadell Ciutat de la Música. Re-
coneix que, en cultura, és fàcil gas-
tar massa. I que ara el rigor pressu-
postari és el llibret que marca la
partitura del Liceu. Pel que fa a la
programació artística, continua es-
tant marcada per un llistó de quali-
tat. Ja ho deia Joan Matabosch, di-
rector artístic en la presentació de
la temporada 2010/11: ara és quan
menys es pot afluixar en excel·lèn-

cia. El periodista Rafael Pradas,
murri, va engaltar a Marco si això
del Liceu no és un luxe massa gran
en plena crisi. Una pregunta de car-
rer, que feta dalt d’una tribuna gua-
nya efecte i deixa tocat el ponent.
Marco, sempre amable, va rema-
tar-li: «Un país que no té una cultu-
ra ambiciosa, és un país que perd
l’ànima i acaba depenent d’altres
que el colonitzen.»

Marco reconeix que el Liceu po-
dria ser un trumfo per donar potèn-
cia al turisme cultural. Però no hi
ha possibilitats (econòmiques)
d’ampliar la programació. Tècni-
cament sí que és possible. La fór-
mula de l’endeutament ofega pro-
gramacions futures. Una evidèn-
cia? Per la propera temporada ja hi
ha apartat un milió d’euros d’en-
deutaments artístics anteriors. Ara,
tot i el ball amb les xifres, Marco
declara que el seu equip continua
il·lusionat. I fent números.

El Liceu dels balanços
la crònica

JORDI BORDES / Barcelona

● Josep Niebla reconeix
que la seva tendència és
pintar quadres cada vega-
da més grans, molts dels
quals neixen a la seu de la
seva fundació a Casavells i
viatgen directament a dife-
rents punts d’Europa, sen-
se que ni tan sols hagin po-
gut ser vistos a Catalunya.
Per poder mostrar el seu
treball aquí i sense que
l’interessat s’hagi de tras-
lladar a l’Empordà, l’artis-
ta ha creat l’Espai Taller
d’Art Niebla, que es va in-
augurar ahir en uns baixos
de 860 m² situats al núme-
ro 8 del carrer València, a
tocar del parc Joan Miró.
L’espai es podrà visitar
amb cites concertades.

«Gairebé em fa vergo-
nya dir-ho en els temps
que corren, però les coses
em van molt bé», diu Josep
Niebla. «Hi ha marxants
interessats en la meva obra
a Brussel·les, Basilea o Pa-
rís. Fins i tot, a Sant Pe-
tersburg s’està preparant
una gran retrospectiva de
la meva obra per a la pri-
mavera vinent. Em fan
molt de cas a l’exterior i,
per contra, he fet molta
obra que és absolutament
desconeguda al meu país,

perquè molts quadres se’n
van directament del meu
taller a l’estranger», expli-
ca Niebla per justificar la
necessitat de disposar de
l’Espai Taller d’Art, que
estarà únicament dedicat a
la seva obra i no funciona-
rà com una galeria ni tin-
drà orientació comercial.
A l’espai del carrer Valèn-
cia s’hi podrà trobar una
destacada representació
de la seva obra: pintura,
obra moral, dibuix, obra
gràfica, llibres i vídeos.

«Fins ara els meus qua-
dres de gran format sovint
s’havien de veure en dife-
rents panells, no en la seva
totalitat, per les dificultats
que hi havia per traslladar-
los fora de Casavells», ex-
plica aquest artista nascut
a Tetuan i que ja fa molts
anys que viu i treballa a
l’Empordà, on impulsa
una fundació que «orga-
nitza activitats pensant en
l’individu i el seu entorn,
obre debats per desvetllar
les diferents visions de la
realitat que ens ajuden a
entendre-la, i aposta pel
desenvolupament intel-
lectual a través de la creati-
vitat i l’art», com a lloa-
bles objectius fundacio-
nals.

Niebla obre un espai d’art a
Barcelona per exposar-hi

peces de gran format
X. CASTILLÓN /  Barcelona

Niebla, abans-d’ahir, al seu nou Espai Taller d’Art. / A. PUIG

● Niebla. Pintura 1987-2009, que es presentarà
avui a la Llibreria 22 de Girona (20h), va ser l’últim
llibre de Maria Lluïsa Borràs, prestigiosa historia-
dora i crítica d’art que va morir recentment a Pala-
frugell, quan el llibre acabava de sortir d’impremta
i ja s’havia anunciat la seva presentació a la Funda-
ció Miró de Barcelona. «El llibre comença el 1987
perquè, segons Borràs, és aquest any quan la meva
obra es torna més atrevida i molt més ambiciosa
tant pel que fa a la mida com al contingut», afirma
Niebla, que posa com a exemple d’aquesta ambició
una sèrie que està realitzant en els últims temps i
que es titula Contra Déu («Perquè ho fa fatal,
no?»). El llibre va néixer arran de les converses que
mantenien quan Borràs visitava l’estudi de Niebla,
aprofitant la proximitat entre Palafrugell i Casa-
vells. Editat per l’artista, el llibre analitza unes 170
obres de Niebla d’una manera «molt pedagògica i
atractiva». «Ella estava entusiasmada amb aquest
llibre», afegeix.

L’últim llibre de Borràs


