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“Posar-nos d’acord en 
tot era impossible”, 
ho diu ja d’entrada 
Enric Gomà, editor 
de Canvi d’agulles 

(RBA), el llibre amb l’eloqüent sub-
títol Per un català més ric, àgil i sen-
zill, que es presenta a l’Ateneu Barce-
lonès en format tertúlia –Què fem 
amb el català?– entre tres dels autors 
del llibre (Gomà, Albert Pla Nualart 
i Màrius Serra) i una mirada exterior, 
la del traductor Xavier Pàmies. Sem-
blava complicat, en efecte, posar 
d’acord al 100% les anàlisis dels deu 
autors, la majoria d’ells habituats al 
treball d’edició, correcció i divulgació 
als mitjans. Esclar que durant l’acte 
queda claríssim que tots compartei-
xen una mateixa batalla: aconseguir 
que la fèrria norma, vigent des que 
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Quan podrem escriure ‘làmpara’, ‘prous’ i ‘masses’?
Pompeu Fabra la va parir l’any 1918, 
s’actualitzi de forma urgent i efectiva 
perquè s’hi equilibri el català genuí i 
correcte amb la intuïció més espon-
tània del parlant habitual. 

A criteri de Gomà, mantenir “pur 
i inalterable” el català pot resultar 
lloable a efectes de defensa i interès 
per la seva identitat, però també 
empobridor perquè esdevé refrac-
tari al canvi i a l’adaptació als nous 
temps. I en posa un exemple. Apli-
car la norma a ulls clucs, segons pre-
cisa Gomà, ens porta a la seva meca-
nització impersonal i a estralls poc 
recomanables com els que duen a 
terme algunes editorials de llibres 
infantils.  

Reconeixen l’autoritat de l’IEC, 
però s’atreveixen a formular pro-
postes per si algun dia arriba la de-
sitjada nova normativa. En aquest 
sentit, Pla demana que l’acadèmia 
faci esforços per estar més a prop 
del carrer, que tingui un funciona-
ment més àgil i resolutiu i que con-
tribueixi a fer que el parlant no es-
tigui tan exageradament preocu-

Xavier Pàmies, 
Albert Pla 
Nualart, 
Màrius Serra i 
Enric Gomà a 
l’Ateneu. M. GARCÍA

pat per la norma com a dogma de 
fe. Per exemple, segons diu, no be-
neficien ningú formes tan anquilo-
sades com les combinacions binà-
ries dels pronoms febles. Pla tam-
bé destaca que actualitzar la norma 
no serà suficient si no varia el marc 
sociolingüístic existent, en el qual 
hi ha “una contaminació excessi-
va” de les llengües en contacte. I ai-
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xò porta a un context de minoritza-
ció del català.  

Màrius Serra lloa els professio-
nals que fan cada dia “d’acadèmia 
del català urgent”, el que consumei-
xen i proposen dia a dia els mitjans 
de comunicació. I parafraseja Tís-
ner: “Salvem els mots però també 
ensalivem-los, o sigui, fem-los ser-
vir”. Vol poder dir barra i no taulell, 
i làmpara i no làmpada. “Hem de de-
fensar el català perquè el catanyol no 
se’ns mengi però no podem pensar 
en una arcàdia monolingüe catalana 
perquè no existirà mai”, argumenta. 

Xavier Pàmies posa un exemple 
claríssim de la necessitat d’actualit-
zació del català en el seu àmbit, les 
traduccions. En una novel·la negra 
no pot ser que un gàngster parli cata-
là de la mateixa manera que ho feien 
els de les traduccions de La Cua de 
Palla, fa mig segle. Ja podem dir bas-
tanta i bastantes però en canvi no 
masses ni prous. “Hi ha massa formes 
estigmatitzades per la gramàtica ac-
tual, i fa por pensar que també per la 
futura”, conclou escèptic.e

El Cirque du Soleil 
ven la seva màgia  

a un grup inversor 

s’havia disparat i finalment ahir va 
confirmar la jugada. No va revelar el 
cost de l’operació, però ha transcen-
dit que podria ascendir a 1.400 mi-
lions d’euros. Ell es quedaria, a més, 
una petita participació de l’empre-
sa, a la qual continuaria ajudant 
amb decisions creatives i estratègi-
ques. El quarter general de l’empre-
sa es mantindrà a Mont-real, on tre-
ballen 1.400 persones. El nou direc-
tor executiu del circ serà Daniel La-
marre i el president Mitch Garber. 
Els seus objectiu són ampliar el 
creixent mercat xinès, vendre més 
entrades i expandir les llicències 
per a tercers.  

De saltimbanqui a milionari 
Malgrat que Laliberté defineixi el 
Cirque du Soleil com “una compa-
nyia creada amb la convicció que les 
arts i els negocis poden, junts, con-
tribuir a fer millor el món”, el cert és 
que la venda de l’empresa és el punt 
final d’una història de ressons gai-
rebé mítics: l’artista de carrer que es 
converteix en un multimilionari... 
gràcies al circ! Fa 30 anys, Laliberté 
era un dels vint artistes de carrer 
que recorria el poble de Baie-Saint-
Paul, a prop del Quebec, amb xan-
ques, fent malabars, equilibris, to-
cant i cantant. O això diu la llegen-

da: dos saltimbanquis van fundar la 
companyia de circ que revoluciona-
ria el gènere i s’expandiria com a 
marca global arreu del món.  

El primer espectacle, el 1984, va 
ser una creació per celebrar els 450 
anys de la descoberta del Canadà. 
Des de llavors van encadenar espec-
tacles i gires internacionals (Le 
grand tour, We reinvent circus, Ale-
gria, Saltimbanco, Quidam, etc.) i 
van inaugurar seus estables en ciu-
tats com Orlando i Las Vegas. Ciutat 
per on passaven, ciutat que es ren-
dia als seus peus i omplia la gran car-
pa amb entrades a preus considera-
bles. La productora ha arribat a te-
nir 5.000 treballadors i 20 especta-
cles en actiu alhora a tot el món. Els 
han vist 155 milions d’espectadors a 

El Cirque du Soleil ha presentat l’espectacle Kooza –que també s’ha vist a Port 
Aventura– al Royal Albert Hall el gener d’aquest any. EMPICS ENTERTAINMENT

40 països. Les xifres són astronòmi-
ques, però ni així no s’han salvat de 
la crisi. El 2012 va ser el primer any 
que la companyia no va tenir bene-
ficis. El 2013 va ser fatídic: van reta-
llar 600 llocs de treball; al juny van 
patir el primer accident mortal de la 
seva història, que els va costar una 
multa ínfima (18.000 €) i una greu 
crisi d’imatge; van tancar els xous de 
Tòquio, Macau, Las Vegas i Los An-
geles. Les gires s’han anat fent més 
curtes i, per tant, menys rendibles. 
Els últims anys a Barcelona ja no 
han vingut amb la carpa, sinó que 
s’han instal·lat al Palau Sant Jordi, 
per retallar despesa. Port Aventura, 
però, va signar l’any passat que tin-
dria espectacles de la seva factoria 
fins al 2020.e

La productora teatral més gran del món 
tanca l’operació per 1.400 milions d’euros 

ARTS ESCÈNIQUES

La llum radiant que el Cirque du So-
leil ha projectat durant 30 anys co-
mença a mitigar-se. El seu funda-
dor, Guy Laliberté, fins ara propie-
tari del 90% de la companyia, ha ve-
nut la productora teatral més gran 
del món a un conglomerat d’empre-
ses d’inversions encapçalada per la 
nord-americana TPG, i en què tam-
bé tenen participacions la xinesa 
Fosun i el fons de pensions cana-
denc Caisse de Dépôt.  

Laliberté va anunciar ahir en 
una conferència de premsa a Mont-
real, on té seu la gegantina compa-
nyia, que ha trobat un comprador 
per garantir que el Cirque pugui 
continuar funcionant i per poder 
dedicar-se a altres reptes professi-
onals. Laliberté va recordar que es 
tracta d’una màquina ben engreixa-
da que ven 11 milions de tiquets ca-
da any i que l’operació “portarà el 
Cirque du Soleil a la seva pròxima 
etapa d’evolució”.  

El fundador, de 55 anys, ja havia 
revelat al juny la seva intenció de 
buscar compradors –llavors només 
comptava amb dos inversors mino-
ritaris de Dubai–. La rumorologia 
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Pacte  
El quarter 
general es 
manté a  
Mont-real,  
on té 1.400 
treballadors


