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OPINIÓ

Sang, fetge
i policromia
per a sàdics,

en primer pla

SANTI FONDEVILA

● No amb els meus diners. Diu-
menge a la tarda TVE, una televisió
que paguem entre tots, i alguns, com
jo, a desgrat, va retransmetre una
corrida de toros. En el noticiari del
migdia entrevistaven a tothom,
menys als toros. Per a ells, tot un es-
deveniment. No entraré en la dispu-
ta animalista. La dels toros és una
tradició ancestral que, com recorda
sempre Salvador Távora, ve de molt
lluny i està lligada a les festes popu-
lars, fins i tot a la Catalunya que els
ha prohibit. Que ells s’ho facin. Els
que vulguin que hi vagin. Però que
els retransmetin per la televisió pú-
blica espanyola és una vergonya, una
mirada a un passat televisiu ple de
toros i futbol amb el qual el règim as-
sassí de Franco adormia els ciuta-
dans. Per als sàdics, la retransmissió
pot ser molt emotiva. La sang que re-
galima pel llom de l’animal. El pica-
dor furgant amb força contra la fúria.
Tot plegat es veu millor en primer
pla. Els vestits de gala dels toreros
són una simfonia policromàtica. I
després els pasdobles. Espanya cañí.
Prou retransmissions.

●Els Joglars tornen a Catalunya.
Després de passar l’estiu actuant a
Mèxic, Els Joglars tornen a Catalu-
nya sota la direcció de Ramon Font-
serè. Concretament, al festival
Temporada Alta gironí amb l’espec-
tacle El coloquio de los perros, de
Cervantes. Com deuen recordar, fa
uns mesos Albert Boadella, que co-
firma la dramatúrgia d’aquesta co-
producció amb la Compañía Naci-
onal de Teatro Clásico, va deixar la
direcció d’Els Joglars i la va traspas-
sar a Fontserè, actor i director ara
del grup més veterà del teatre cata-
là, que Boadella havia exiliat de Ca-
talunya per raons molt personals.
Una normalització necessària.

● Un musical de Sau. Em comen-
ten que el guadianesc Ricard Re-
guant està preparant un espectacle
sobre el grup Sau. Es dirà, lògica-
ment, Boig per tu, i sembla que es vol
seguir el model d’Hoy no me puedo
levantar, el musical de Mecano. Una
història, amb amor, desamor i rock,
que vagi lligant les lletres de les can-
çons del grup de Carles Sabater i
Pep Sala. L’espectacle, si arriba a
bon port, s’estrenarà al Barts, un es-
pai eclèctic en la seva programació
que, com tots els teatres amb un afo-
rament mitjà o gran, va boig per tro-
bar alguna producció en la magra
temporada que encetarem. Les em-
preses catalanes no tenen recursos
financers i per això veurem moltes
coses de les Espanyes i reposicions.

El traspunt

Les preguntes
1. Quin és el repte més urgent de la llengua catalana en l’àmbit cultural?

2. Com es pot fer créixer el percentatge de lectura en català? 3. Quina actuació en els
mitjans de comunicació considera prioritària per a la salut de la llengua?

ARA
BARCELONA

Fomentar la lectura i la
presència de la llengua
catalana en l’àmbit cultu-
ral i en els mitjans de co-
municació és un dels pro-

pòsits de futur que va plantejar
l’ARA en el número 1000. Un dels
objectius immediats és fer créixer el
percentatge de lectura en català,
que el 2012 era del 27%, enfront
d’un 66% en castellà. L’última pa-
raula per capgirar la situació la te-
nen els lectors, però llibreters, edi-
tors i escriptors hi tenen molt a dir.

Josep Lluch
EDITOR DE PROA
“Cal que els joves també llegeixin
R.L. Stevenson en català”

1.Gràcies a l’ensenyament i a la
televisió s’ha donat prestigi i

eficàcia a la llengua catalana. Tenim
el Tirant lo Blanc i la locució espor-
tiva, per entendre’ns. Però entremig
hi ha la creació cultural. La correc-
ció política ha donat al català un pre-
domini més aparent que real. Si no
fem del català la llengua d’integra-
ció i de comunicació natural, la cre-
ació cultural potent no serà en la
nostra llengua.

2.Insisteixo en l’ensenyament
i en els mitjans de comunica-

ció. D’una banda, cal que els joves
llegeixin els Drames rurals o els po-
emes de Carner, però també R.L.
Stevenson o Joseph Roth en català.

Reportatge

ELS REPTES DEL DIARI 1000

Enfortir la difusió de la llengua

De l’altra, cal que els esforços de les
editorials per traduir obres estran-
geres siguin justament recompen-
sats amb l’atenció dels mitjans de
comunicació. I, si un llibre apareix
en català sense que s’hagi traduït al
castellà, això mereix un premi, no
un càstig.

3.En general, les coses es fan bé.
Cada vegada s’utilitza el cata-

là amb més naturalitat i sense com-
plexos. També detecto més respec-
te per les diverses varietats dialec-
tals. Per contra, és obvi que la dicta-
dura franquista i la immigració
massiva han deixat una llengua po-
bra, subsidiària del castellà. Cal
continuar dignificant la llengua
sense tancar-la mai en una vitrina.

Antoni Daura
PRESIDENT DEL GREMI DE LLIBRETERS

“Hi ha àmbits en què el llibre
en català és molt minoritari”

1.Cal consolidar i enfortir el seu
prestigi com a llengua útil,

atractiva i prou creativa en qualsevol
registre, ja sigui erudit, científic o po-
pular. I alhora donar-la a conèixer in-
ternacionalment amb convicció.

2.Penso que si hi ha bons llibres
el públic respon. De fet, com a

exemple, cal veure que en l’últim
Sant Jordi dels deu primers títols
(originals i traduccions) més venuts
set eren en català. Ara bé, tampoc
podem passar per alt que entrem
amb competència directa amb la
llengua castellana, que també pre-
senta moltes novetats. I, si bé pel
que fa a literatura l’oferta en català
és prou completa i interessant, hi ha
àmbits temàtics (com el tècnic) en

què el llibre en català és molt mi-
noritari. Massa.

3.Si com constata l’estudi
sobre els hàbits de lectu-

ra de l’any 2012, encarregat pel
Gremi d’Editors de Catalunya,
el 96,40% de la població que es
declara lectora és capaç de llegir
en català i un 49,7% ho fa habi-
tualment, cal entendre que el
públic existeix i cal, doncs, po-
tenciar la nostra llengua sense
manies ni pors. I, com fan tots
els països amb llengua pròpia,
prioritzar de manera natural la
divulgació de la producció cul-
tural feta en la nostra llengua.

Màrius Serra
ESCRIPTOR. PREMI SANT JORDI 2012

“Han de millorar les
traduccions i la distribució”

1.Ara que tenim el quiosc i la
ràdio ben coberts, hem de

posar el focus en la presència del
català en el camp audiovisual. I
centrar-nos en la producció de
ficció i de programes en tots els
canals, per trencar el desequilibri
del comandament a distància, pel
que fa a oferta de canals.

2.Han de millorar les traduc-
cions i la distribució, tant

del llibre físic com del digital. La
producció és bona, però ens fal-
ta presència i distribució, o sigui,
indústria.

3.Hem de dotar la llengua de
prestigi. Qualsevol finestra

–premsa, ràdio, televisió– que do-
ni valor a la llengua és interessant,
perquè hem de fer front a un em-
pobriment general del nivell.e

El repte més immediat és que el català sigui l’eina de comunicació natural

Editors
“El català té
un predomini
més aparent
que real”,
afirma
Josep Lluch

Llibreters
“Si hi ha bons
llibres en
català, el
públic
respon”, diu
Antoni Daura

LLEGIR MÉS I EN CATALÀ
Una lectora regirant llibres

durant la diada de Sant Jordi
del 2013. CÈLIA ATSET


