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El silenci és la norma de prudència
que ens convé més d’adoptar en aquesta

tan aparatosa confusió
LA FRASE DEL DIA

“
L’OBRA TEATRAL Incendis em va
entusiasmar, i Litoral m’ha encantat.
És evident que Incendis és més rodo-
na, i que haver vist les dues obres en
l’ordre invers fa que Litoral no sigui
tan valorada. Però tota la meva admi-
ració i agraïment a l’autor, Wadji
Mouawad, per les hores que m’ha tin-
gut assegut a la butaca, i sobretot per
les vegades que les escenes, les frases,
els moments i els missatges em tor-
nen a la memòria. Hi he pensat des-
prés de la decapitació a Londres. Hi
donarem les voltes que voldrem, pe-
rò aquests fets mai no s’entenen, en
el sentit ortodox del terme. Ho quali-
fiquem com a bogeria, i l’obra de
Mouawad és el que més m’ha ajudat
a explicar-me el com, més que el per
què. Comprendre-ho no serveix de
res, ni tan sols per evitar-ho, però la
connexió amb el dolor, amb el terror,
amb la desesperació és imprescindi-
ble per assumir en quin món vivim. A
vegades, un cop en descobreixes les
entranyes et quedes més tranquil. No
és el cas. Mouawad va viure de nen la
guerra civil a Beirut i de gran en fa te-
ràpia artística col·lectiva traient a
passeig aquests dimonis. Retrata cru-
ament la condició humana, i un cop
t’has fet la foto global és aplicable a
totes les guerres, a tots els refugiats,
a totes les víctimes. Et deixa gravat
per sempre que les llavors que es van
sembrant donen fruit. I el fruit de
l’horror acaba sent més horror.
Aquesta és la il·lògica de tot plegat. El
teatre que incomoda perquè t’acos-
ta una veritat tan amarga és impres-
cindible. Corro a buscar l’obra com-
pleta de l’home que millor m’explica
els terrors que vénen.

La veritat tràgica
d’‘Incendis’

i ‘Litoral’

IAQUÍ

director@ara.cat
Twitter: @carlescapde

LA TRIA DEL DIRECTOR

La samarreta blaugrana a
l’estàtua de Colom ha encetat

un interessant debat sobre
l’ús del patrimoni. A Societat.

En Xavi Serra ens explica
a Cultura l’impacte que ha

generat a Canes ‘La vie d’Adèle’,
d’Abdellatif Kechiche

Pere Camps (@perecampscampos)
Promotor cultural i director de BarnaSants

“George –en homenatge al seu admirat
Brassens– Moustaki ens deixa un grapat de

cançons que formen part del nostre imaginari
col·lectiu de lluita”

Cesc Valls (@cescvalls)
Tuitaire

“@perecampscampos i que ens relliguen en
uns orígens culturals compartits pels pobles

que envoltem el Mediterrani: lluita,
llibertat i arrels!”

J.M. Vidal-Illanes (@JMVIDALILLANES)
Escriptor

“Sona llunyà Moustaki a la meva guitarra,
les notes de les seves cançons a les roques de

Son Ganxo, vora el mar i la lluna plena d’agost”

Amparo Polo (@Amparopolo)
Corresponsal de l’‘Expansión’ a Londres

“El cas #Blesa és demolidor per
a la reputació dels banquers espanyols pel món.

Hauran de demostrar més que ningú
que són honestos”

José Oneto (@oneto_p)
Periodista

“Ara Rajoy prefereix que li preguntin per
Bárcenas que no pas per Aznar”

Rocío León (@RocioLeonAller)
Militant del PSC

“No s’entén que en una votació del #Parlament
com la d’avui sobre #avortament faltin 11 mem-

bres del Govern, entre els quals el president”

Elena Ribera (@elenaribera)
Diputada al Parlament (CiU)

“UDC ens hem abstingut en la moció sobre
l’avortament. No se sap què plantejarà el govern
de l’Estat. Ja concretarem quan ho coneguem”

Moisès Trullàs (@CalDirHo)
Informàtic

“URGENT: Espanya amenaça Europa que si
tornen a referir-se a València com a Valencian

Country prohibiran
servir paella als turistes”

Lluís Foix (@llfoix)
Periodista

“Entenc l’enrabiada dels pericos per
la samarreta del Barça que porta Colom. Però,

n’hi ha per tant? Que Trias doni
una explicació pública”

Isaac Lluch (@isaac_lluch)
Periodista

“Mai un colom havia indignat tants periquitos.
És contra natura”

vist
altwitter

CARLES CAPDEVILA
DIRECTOR DE L’ARA

Per decidir si escrivim en o a davant
de llocs físics, sol ser útil distingir
entre verbs estàtics i verbs de movi-
ment. En el primer cas hi va a o en
depenent del que vingui al darrere
(“Dino a Girona / al bar / en un bar /
en algun bar / en aquest bar, etc.”),
mentre que en el segon tendim a po-
sar-hi sempre a (“Vaig a Girona, al
bar, a un bar, a aquest bar, etc.”).

És un d’aquells casos en què la
norma, arrossegada per l’ús culte,

Podem
entrar a
un lloc?

UNTASTDECATALÀ

ALBERT PLA NUALART
LINGUÏSTA I ESCRIPTOR

s’ha allunyat del magisteri de Fabra,
que ens pretenia fer anar en un lloc
o en aquest lloc malgrat que ja els es-
criptors del seu temps introduïen
ambaeldestíd’unverbdemoviment.

¿De tots els verbs de moviment?
D’entrada sembla que de tots: anem
/ ens dirigim / ens traslladem / venim
/ arribem, etc. a un lloc. Però hi ha un
verb, entrar, que tot i ser de movi-
ment té un altre funcionament.

És a dir, anem o arribem a un lloc,
però hauríem d’entrar en un lloc. I dic
hauríem perquè, tot i que en predo-
mina, no és gens estrany trobar-ho
escritamba.PassafinsitotalDIEC2,
on trobo vuit entrar en un enfront
d’un entrar a un. (També hi ha nou
anar a un enfront de tres anar en un.)

Crec que el peculiar comporta-
ment d’entrar respecte a verbs com
anar, arribar o venir respon a un tret
semànticgensnegligible.Mentreque
aquests verbs descriuen un movi-
ment que té origen i destí, entrar no.
L’acció d’anar comença en un lloc i
acaba en un altre. En canvi, el movi-
ment que descriu entrar comença i
acaba en el mateix lloc i, per tant, fa
servir les mateixes preposicions que
un verb estàtic.

pareumàquines
ÀLEX GUTIERREZ (@ALEXGUTIERREZM)

I el deixeble alçà la mà, a l’altura del
pit, i n’ajuntà tots els dits en un sol
vèrtex. I mogué el canell endavant i
enrere, com si un ànec anés bevent
aigua d’un plat. I digué: “Mireushté,
no me toque lo que no suena”. I sí, tu:
la premsa li va comprar el gest, i ahir
Rajoy ocupava la vasta majoria de
portades. Aznar, el retonno haurà du-
rat tot just 24 hores a les sales de ci-
ne. “El PP fa pinya amb el president”
(Abc), “El govern i el PP giren l’es-
quena a Aznar per la seva «deslleial-
tat»” (El País) o “Rajoy confirma la

seva política i es mostra indiferent amb Aznar” (La Vanguardia). El Mun-
do, aznarista de mena, titulava amb una cita de Rajoy, sense pebre, tot i
que a l’editorial li propinaven una bastonada. El curiós és que publicaven,
en un mòdul a sota, un fotomuntatge enviat per la infanta al rei i a Urdan-
garin, des del seu mail de La Caixa, on es veia un bebè amb el cap d’Aznar
(!) en braços d’Ana Botella. O sigui, que han pogut més les ganes de posar
l’opinió pública en contra de la monarquia que no la temptació d’estalvi-
ar-li a l’expresident la humiliació pública. D’entre tots els diaris, però, el pa-
per més curiós és el de La Razón: rajoyista a morir, però guardant les for-
mes perquè l’entrevista a Aznar la va fer una televisió també de Planeta.
Haurà estat una nova demostració de la bipolaritat empresarial de Lara, ca-
paç de donar aire a Aznar amb el braç televisiu mentre, amb precisió de
ballet, el braç imprès l’empeny –suau, però ferm– a l’obsolescència.

Al racó de pensar
ARMANDO ROBLES
ARTICLE A ‘ALERTA DIGITAL’

“El pitjor d’Eurovisió és que s’ha convertit en la millor metàfora
d’aquesta Europa mixta, bruta, inculta i vulgar”

La premsa li fa a Aznar un
“Sí, sí, ja et trucaré”
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