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OPINIÓ

Coses que
passen a la

Nau Ivanow
sense fer fressa

SANTI FONDEVILA

● Un escenari que perd la seva
ànima. Xavier Basiana, fundador i
ànima del que ara és la fàbrica de
creació Nau Ivanow, deixa el projec-
te. Per sempre? Mai se sap. Basiana
no és un home avesat a la queixa ni
a buscar protagonisme i la seva sor-
tida de la Nau Ivanow és una decisió
personal que sembla, no obstant, in-
fluenciada per la nova gestió que es
fa des de l’Institut de Cultura, que
no acaba de veure quin és el seu pa-
per en aquesta infraestructura. Cre-
iem que és una pèrdua per a la Iva-
now, aquella fàbrica de pintures que
Basiana va comprar i arreglar amb
el seus diners com a inici d’un pro-
jecte de dinamització cultural vin-
culat al barri i a la seva gent. Basia-
na és d’aquells que obre les portes al
matí i tanca a la nit. Ivanow full time.
Serveix cerveses a la barra, rep ini-
ciatives i comparteix amb els artis-
tes –als quals regalava molt cops
sessions de fotografia– l’art, on ell
ha erigit una autèntica carrera que
ara vol reprendre. Divendres Basia-
na deixarà la Ivanow, un projecte de
tenacitat personal per a la ciutat.
Quan hi anem el trobarem a faltar.
Que tinguis sort.

● ‘Antígona-Garzón’ i Boris Ro-
tenstein. La Nau Ivanow programa
en dues sales. Cada cap de setmana
hi ha funcions de grups il·lusionats
que volen fer teatre. És un dels pocs
aparadors perquè puguin fer el salt
a alguna altra sala. Des del cap de
setmana passat fins diumenge el di-
rector rus Boris Rotenstein hi pre-
senta un espectacle que desperta
curiositat, Antígona-Garzón. Es
tracta d’aplicar com a metàfora la
història de la princesa de Tebes que
vol enterrar el seu germà sota pena
de mort. Metàfora a l’inrevés, per-
què les actuacions del jutge Baltasar
Garzón en relació als crims del fran-
quisme pretenien descobrir les
tombes dels desapareguts. No hi ha
en la posada en escena més relació
amb Garzón que la introducció que
fa Rotenstein, que ret tribut al seu
coratge. Rotenstein ha dirigit la ver-
sió de Jean Anouilh (1910-1987),
pràcticament inèdita als nostres es-
cenaris durant els últims 50 anys,
en una proposta genuïnament po-
lítica d’un gran nivell literari i amb
formes que recorden el didactisme
brechtià. Sense cap artifici més que
els actors, Rotenstein aconsegueix
que la tragèdia tingui algun toc d’ac-
tualitat. Actors joves i desconeguts
encapçalats per un Pepe Zapata que
crea un Creón magnífic. Sí, a la Iva-
now hi passen coses, encara que no
tinguin cap ressò mediàtic.e

El traspunt
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Tants anys després,
encara hi ha combat

litza, perquè han passat 27 anys i no
tothom pot dir “jo hi era”. Sense
anar més lluny, la directora i el re-
alitzador del documental, Elisenda
Soriguera i Albert Lloreta, no hi
eren perquè encara no havien nas-
cut. (Sembla mentida, però pel món
corren adults que ni tan sols existi-
en el 6 de juliol del 1985. De fet, jo te-
nia 16 anys i hi vaig anar amb els
meus pares; avui em costaria que la
meva filla de 16 anys volgués anar-
hi amb mi).

“Aquest país ha sabut crear molt
i destruir molt, el català té empen-
ta per construir i per destruir –afir-
ma Josep Maria Espinàs a la Pedre-
ra abans de la projecció del docu-
mental, que s’ha finançat amb mi-
cromecenatge–. La Nova Cançó va
ser un invent imprevisible, els qui el
vam posar en marxa no sabíem on
aniria a parar”. L’escriptor, un dels

fundadors d’Els Setze Jutges, no
pretenia pas ser cantant, però va
entendre que aleshores tocava
agafar la guitarra: “Cantàvem
perquè sortissin cantants de de-
bò”. I el setzè jutge va ser un noi
de Verges destinat a convertir-se
en referent vital de diverses ge-
neracions. “Ens vam trobar a La
Cova del Drac, va cantar tres o
quatre cançons i de seguida vam
veure que en sabia molt, que era
un bon músic, a part de ser humil
i fàcil de tractar –diu Espinàs–. I
el vam acollir amb entusiasme”.

“Reconec la dificultat de fer
una publicació com aquesta en
un país com el nostre”, admet el
conseller Ferran Mascarell, cele-
brant els 200 números d’Ender-
rock. Lluís Gendrau, director edi-
torial del Grup Enderrock, la-
menta que “les grans empreses
comercials continuen fent el buit
a les publicacions en català, tot i
ser líders de mercat”. Parafrase-
jant Puyal, Gendrau diu que Ar-
tur Mas potser està sol, “però
darrere hi ha tot un poble en mo-
viment”.

A mitjans dels vuitanta, n’hi
havia que volien enterrar la Can-
çó (i el país, de passada). “En
aquell moment s’estava discutint
als mitjans si era necessari cantar
en català, i molts deien que ja no
calia, que era una cosa periclita-
da –recorda Llach–. De cop vaig
tenir ganes d’ensenyar que el pú-
blic hi era”. Aplegar cent mil per-
sones al Camp Nou va ser “un cop
de puny damunt la taula”. I que
milers de catalans entonessin
Abril 74 era un símptoma: “Que
llavors, després de deu anys de
transició democràtica, la gent
cantés encara hi ha combat era
molt important en una Catalu-
nya on la mobilització al carrer es
volia ofegar com fos”.

Lluís Llach va saber jubilar-se
a temps, tot i que a molts ens va
semblar massa d’hora, però par-
la tan clar com sempre: “Amb el
tomb que han pres les coses a ca-
sa nostra des de fa cinc o sis anys,
crec que un altre cop de puny so-
bre la taula seria necessari”. Sí,
avui encara hi ha combat.e

Ferran Mascarell, Lluís Gendrau i Josep Maria Espinàs ahir a l’auditori de la Pedrera, on
es va projectar el documental sobre el concert de Llach al Camp Nou. FERRAN FORNÉ

‘Enderrock’ edita el concert de Llach al Camp Nou

Les agressions contra el català, de camí cap a l’ONU
JORDI NOPCA

BARCELONA. Un any després de
presentar el Manifest de Girona, un
decàleg sobre els drets lingüístics, el
PEN Català ultima un document so-
bre les agressions que la llengua ca-
talana rep en diversos àmbits. Car-
me Arenas i Josep-Maria Terrica-
bras, presidenta del PEN Català i
president del Comitè de Traducci-
ons i Drets Lingüístics del PEN In-
ternacional, respectivament, van
fer pública aquest març la denúncia,
que aquests dies es debat durant la
Trobada del Comitè de Traducció i
Drets Lingüístics, coincidint amb el
norantè aniversari de l’associació.

“Últimament la llengua catalana
ha sofert agressions en camps molt
importants –recordava ahir Terri-

l’ensenyament funciona, po-
sar-hi dificultats com està

començant a passar ara
és un impediment”. El

document que surti
de la Trobada del
Comitè de Traduc-
ció i Drets Lingüís-
tics serà presentat a
l’assemblea general
del PEN internacio-

nal del setembre, que
es farà a Corea del

Sud. En cas que s’apro-
vés podria arribar fins a

l’ONU. Així, el màxim orga-
nisme internacional començaria
a “investigar les vulneracions
dels drets humans fonamentals
denunciats” i podria “actuar en
conseqüència”.e
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Lluís Llach sap que passarà
a la història com el can-
tant que va omplir el
Camp del Barça. “És una
referència fins al punt

que estem estirant tots la pota i en-
cara en parlem!”, exclama. A part de
parlar-ne i de dir “jo hi era”, ara el
podem reviure gràcies al DVD que
inclou el número 200 de la revista
musical Enderrock. Un concert irre-
petible acompanyat d’un documen-
tal de mitja hora que el contextua-

No és això
“Crec que avui
un altre cop
de puny sobre
la taula seria
necessari”,
diu Lluís Llach

cabras–. No només a l’escola, també
en la funció pública i en la no-
menclatura de carrers i places”.
Al text del mes de març s’hi
podia llegir: “L’àrea lingüís-
tica catalana –de més de
deu milions de ciutadans–
està vivint des de fa temps,
i amb diferents matisos se-
gons el territori, un autèn-
tic genocidi lingüístic, em-
parat en una legalitat que es-
clafa la diversitat i imposa
una falsa unitat espanyola”.

El perill de la llengua única
“En nom d’un bilingüisme teòric, hi
ha el perill d’afavorir una única llen-
gua –va afegir Terricabras durant la
roda de premsa a l’Ateneu Barcelo-
nès–. Quan les coses funcionen, i


