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● A la cinquena planta del
Teatre Nacional de Cata-
lunya es plora les tardes
d’entre setmana. La tragè-
dia La casa de Bernarda
Alba és de tal magnitud,
segons el director Lluís
Pasqual que, de tant en
tant, diu, que demana que
algú expliqui un acudit.
Ahir al migdia des d’una
tarima que recorda el terra
d’un pati andalús, asseguts
còmodament en cadires de
boga, el director ben flan-
quejat per Núria Espert

(Bernarda Alba) i Rosa
Maria Sardà (La Poncia)
es va fer una presentació
informal, una manera de
respondre a l’expectativa
generada per aquesta pri-
mera obra de Federico
García Lorca. Sardà, sem-
pre amb ulleres fosques,
advertia sorneguera que
ningú veiés la presència
del repartiment de les dues
actrius protagonistes com
a una competició. Espert,
tota finor en les assevera-
cions, somreia còmplice.
La resta del repartiment,

perfectament alineat, ahir
va preferir mantenir una
tènue presència. Són les
notes imprescindibles
d’una partitura que exi-
geix una habilitat interpre-
tativa per pujar la tempera-
tura a l’altura que demana
la tragèdia.

Feia anys que rondava
aquesta obra pel cap de
Pasqual. No l’ha dut a ter-
me fins que ha tingut el re-
partiment i l’ocasió. Opor-
tunitat perquè ara es veu
necessària recuperar la
memòria històrica (les

violacions arbitràries de la
Guerra Civil). Pel director,
el text, tan tibant, és una
mirada profètica «de la in-
tolerància atàvica», un po-
der que voldrà governar
tant amor com sexe. Res-
sentiment pur, en el fons.

Pasqual accepta reptes
si veu que podrà treballar
lliurement. Per això,
aquesta producció es plan-
teja en teatres públics i per
a una capacitat limitada (el
director considera que la
peça s’ha de mirar com si
fos des del forat del pany).

Primer pensava posar-hi
un cavall (per fer evident
la presència de Pepe, el ro-
mano), tot i que va descar-
tar aquest recurs, però no
ha renunciat a les 30 dones
que apareixen en la prime-
ra escena. No es pot escati-
mar en poesia.

La coproducció es farà a
la Sala Petita del TNC, ha-
bilitada amb el públic a
dues bandes de l’escenari.
Serà del 29 d’abril fins al
28 de juny. Al setembre fa-
rà temporada al Teatro Es-
pañol, l’altre coproductor.

Ahir, Sergi Belbel i
Lluís Pasqual es felicita-
ven de la retrobada. El di-
rector artístic, que acaba
de renovar quatre anys
més el càrrec, deuria obli-
dar el seu greuge com a
dramaturg per la versió
d’El mòbil, de Pasqual.
També callava, intel·li-
gent, Marta Marco, que re-
brà la compensació artísti-
ca d’aquell nyap. El retrat
de Lorca, tràgicament bal-
sàmic, convida a alliberar
l’esperit amb un plor sense
concessions.

De la casa de Bernarda Alba a la sala d’assaig de Lluís Pasqual
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Des que va tenir lloc a An-
dorra el 2n Congrés Euro-
peu sobre Planificació
Lingüística, l’any 2001,
no s’havia tornat a convo-
car «tots els professionals
que treballen per la llen-
gua catalana en un sentit
ampli, per posar en comú
com s’està fent aquesta
feina i plantejar reptes de
futur», com va dir ahir l’al-
caldessa de Girona. Anna
Pagans també estava
acompanyada en una àm-
plia taula institucional pel
secretari de Política Lin-
güística i president del
Consorci per a la Norma-
lització Lingüística, Ber-
nat Joan; el vicepresident i
diputat de l’àrea de Cultu-
ra de la Diputació de Giro-
na, Roger Zamorano; la
presidenta de la Xarxa Vi-
ves d’Universitats, Anna
Ripoll; el secretari d’estat
de Política Cultural del go-
vern d’Andorra, Jordi Ga-
llardo; el president de
l’Institut Font Nova de la
Vila Perpinyà, Jaume
Roure –que va aprofitar
per presentar informal-
ment la candidatura de la
capital nord-catalana per a
la segona edició del con-
grés, que serà itinerant i
encara no té periodicitat,
però podria ser biennal–, i
el vicerector de la Univer-
sitat de Girona Joaquim
M. Puigvert. Tots van sig-
nar el conveni de col·labo-
ració que posa en marxa el
congrés Convit, per al qual
s’espera aconseguir un su-

port encara més ampli per
part de les institucions de
la resta de territoris de
l’àmbit lingüístic català.

El congrés ha estat bate-
jat com Convit per recollir
l’esperit de crida a la parti-
cipació que tenia la Lletra
de convit llançada el 1901
pel filòleg mallorquí An-
toni Maria Alcover per
convocar tots els catalano-
parlants a col·laborar en
l’elaboració d’un gran dic-
cionari de la llengua cata-
lana. El congrés s’estruc-

turarà al voltant de dos ei-
xos temàtics: l’acolliment
lingüístic i l’aprofitament
de les tecnologies de la in-
formació i la comunicació
(TIC) als serveis lingüís-
tics, sempre partint del
concepte de multilingüis-
me, que Carod-Rovira va
defensar així: «El multi-
lingüisme, un patrimoni
que Europa ha de preser-
var, avui ja no representa
una amenaça per a una cul-
tura com la catalana. Po-
dem afrontar els canvis,

però no podem fer tard.
Ara és el temps de donar al
català la unitat i la força
que van voler dividir per
vèncer.» El vicepresident
del govern va donar tota
una sèrie de dades sobre la
important presència del
català a internet, a les uni-
versitats i en el món edito-
rial, i va remarcar aquest
vigor sociocultural amb
els 115.000 adults inscrits
en els cursos del Consorci
per a la Normalització
Lingüística. «El congrés

Convit és un pas més en
aquesta nova etapa», va
afegir Carod-Rovira.

Tots els representants
institucionals van felicitar
l’Ajuntament de Girona
per la iniciativa d’aquest
congrés, que vol contri-
buir a la normalització del
català en un domini lin-
güístic molt fragmentat i
amb algunes zones on la
llengua ha arribat «fins als
límits de la supervivèn-
cia», segons el vicepresi-
dent del govern.

El congrés Convit reunirà a Girona tècnics
lingüístics de tots els Països Catalans

Tindrà lloc els dies 16 i 17 de juliol a l’Auditori Palau de Congressos i s’hi esperen uns 350 participants

● «Aquest és un congrés ‘de serveis’ i té
una clara vocació de responsabilitat de-
mocràtica amb la ciutadania.» Ho va dir
ahir a l’ajuntament de Girona el vicepresi-

● La primera edició del
Convit (www.congrescon-
vit.cat) tindrà lloc durant
tot el dijous 16 de juliol i el
matí del 17 de juliol, amb
un intens programa d’acti-
vitats que inclourà presen-
tacions d’experiències,
ponències i taules rodo-
nes, però també propostes
més lúdiques com ara el
dinar de cloenda, amb una
intervenció de l’escriptor
gastronòmic Jaume Fàbre-
ga i l’actuació del grup
musical De Calaix, que in-
terpretarà les Corrandes
del Convit. En el mateix
dinar també es lliuraran els
premis Convit, que distin-
giran persones que s’hagin
destacat en la defensa i
promoció de la llengua.
Els congressistes seran re-
buts amb una actuació de
la coral de l’Associació
Àkan, integrada per nou-
vinguts, i la jornada del di-
jous acabarà amb les glo-
sades dels illencs Mateu
Xurí i Antònia Pipiu i la
intervenció dels nord-ca-
talans Mus-cat.

Durant el congrés també
es podrà veure l’exposició
del 20è aniversari del Con-
sorci per a la Normalitza-
ció Lingüística, el Quiosc
de Revistes de l’Associa-
ció de Publicacions Periò-
diques en Català, i una
mostra de recursos i mate-
rials en llengua catalana.
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La presentació del Convit, ahir al saló de plens de l’ajuntament de Girona. D’esquerra a dreta, Puigvert, Ripoll, Zamorano,
Pagans, Carod-Rovira, Joan, Gallardo i Roure. / MANEL LLADÓ

dent del govern, Josep-Lluís Carod-Rovi-
ra, per presentar la primera edició del
Congrés Convit de Serveis Lingüístics de
Territoris de Parla Catalana, que tindrà
lloc els dies 16 i 17 de juliol a l’Auditori

Palau de Congressos de Girona, amb la
participació d’uns 350 tècnics lingüístics
d’arreu dels Països Catalans. Aquest con-
grés és una iniciativa del Consell Partici-
patiu per a la Llengua de l’Ajuntament de

Girona, amb la implicació d’altres institu-
cions de Catalunya, Andorra i Perpinyà, a
més de la Xarxa Vives d’Universitats. «La
llengua és avui també un important sector
econòmic», va afegir Carod-Rovira.
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