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El català estrena
la sevaprimera
gramàticanormativa
Des del 1918, la llengua es regia per l’obra de
Fabra, que l’IEC actualitzava periòdicament

MAGÍ CAMPS
Barcelona

“Comunicació, comunicació, co-
municació”. Des que va accedir a
la presidència de la Secció Filo-
lògica de l’Institut d’Estudis Ca-
talans (IEC), Teresa Cabré no ha
parat de repetir-se aquestes pa-
raules com un mantra. En el seu
mandat, Cabré ha volgut fer de la
Filològica un fòrum obert a totes
aquelles persones que tenen algu-
na responsabilitat lingüística en la
societat catalanoparlant.
Una prova fefaent va ser la reu-

nió informativa que es va celebrar
dijousalmatía laseudelcarrerdel
CarmedeBarcelona.Abandadels
membres de l’IEC, hi van assistir
elsresponsablesdel’ensenyament
primariisecundari,del’àmbitaca-
dèmic i universitari, els responsa-
bles lingüístics delsmitjans de co-
municació, representantsdelmón
de l’edició, i dels escriptors, tra-
ductors icorrectors.Totselsassis-
tents van poder conèixer de pri-
meramàlesprincipalsnovetatsde
lanovagramàtica ide lanovaorto-
grafia, dues obres normatives que
arribendebracet aquesta tardor.
Cabré va reconèixer que de ve-

gades no s’han sabut comunicar
proubé–comamb“lacrisidelsdi-
acrítics”–, però l’esforç d’expli-

car-se que l’IECestà fent a tots els
nivellsésadmirable: “Miratenpo-
sitiu,elsorollmediàticésunamos-
tra de l’interès per la llengua –va
dirCabré–. Si d’això enpodem fil-
trar lescosesbones,podemsentir-
nosafortunats”.
Arafacentanys,al’inicidelstre-

balls de l’IEC, l’obra de Fabra va
dominar el panorama regulador, i
la seva gramàtica i el seu diccio-
nari van passar a ser considerats
els normatius de l’IEC, tot i que
eren una obra d’autor. El 1995, es
va començar a escometre l’obra
cabdal d’una llengua: la gramàtica
normativa. Ara culminen aquests
dos decennis de feina, que han
arrossegat també la reforma de
l’ortografia, obra que, aquesta sí,
teniaunprimerreferentnormatiu
el 1913.
Coms’hafetlagramàtica?“Dela

descripció a la prescripció”, van
remarcar els ponents Gemma Ri-
gau i Manuel Pérez Saldanya.
L’IEChavolgutrecollir totselsac-
cents de la llengua, tant els dialec-
tals com els funcionals. És a dir: a
partir de cinc grans territoris
–central, baleàric, septentrional,
valencià i nord-occidental–, la no-
va gramàtica prescriu què és nor-
matiu en cadascuna d’aquestes
àrees.Així, lamaneradedir lesho-
res al Principat és el sistema de

campanar (dos quarts de cinc),
mentre que en valencià i baleàric
la norma és el sistema de rellotge
(lesquatre imitja).
Pel que fa als usos funcionals, la

gramàtica té molta cura de dife-
renciar el parlar culte del col·lo-
quial, de manera que en un regis-
tre formal cal usar “no obstant
això / aixònoobstant”, però enun
registre col·loquial podem dir no-
més“noobstant”.
Rigau va remarcar que l’obra

normativaésdeutoradelaGramà-
tica del català contemporani, diri-
gida per Joan Solà i publicada el
2002. A més, esclar, parteix de

l’obra de Fabra i aplega les actua-
litzacions que la Secció Filològica
hiha fetdurantaquests83anys.
La primera gramàtica normati-

va de la història de la llengua cata-
lanaseràa les llibrerieseldia23de
novembre. És una obra extensa,
pensada per als especialistes. A
continuació arribarà una versió
reduïda, la gramàtica essencial,
moltmenysdescriptiva imésclara
pel que fa a la normativa. L’IEC
considera que quatre anys, el que
duraelcicledel’ESO,ésunamora-
tòria suficient perquè les noves
normes gramaticals i ortogràfi-
ques s’apliquinal centpercent.!

JORDI ROVIRALTA

Dos sistemes
per dir l’hora.
La nova gramà-
tica accepta
el sistema de
campanar per
al Principat
(tres quarts
de dues) i el
sistema de
rellotge per
al valencià
i el baleàric
(les dues
menys quart)

Coses i nosesbenguarnides

La treva

Autor:Donald Margulies
Traducció:Cristina Genebat
Direcció: JulioManrique
Lloc i data: La Villarroel (28/
X/2016)

JOAN-ANTON BENACH

Víctima d’un bombardeig que
l’ha ferida greument, la fotoperi-
odista Sarah Goodwin (Clara
Segura), que treballa en zones
de guerra, ha de deixar necessà-
riament la feina mentre dura el
període de curació i rehabilita-
ció. L’acompanya James Dodd
(David Selvas), la seva parella,
també reporter de guerra, que
aprofitarà la baixa laboral per
qüestionar amb la Sarah aspec-
tes del seu ofici, i la incidència
que aquest té en la relació de
tots dos. Vet aquí La treva que
proposa el dramaturg nord-
americà Donald Margulies (No-
va York, 1954), un títol que
anuncia la inactivitat dels seus
protagonistes i que pressuposa,
en canvi, un alt contingut dia-
lèctic.
La impressió que fan els pri-

mers diàlegs de l’obra fa pensar
que l’autor no vol o no sap exhi-
bir un gran domini de la profes-
sió dels dos primers personat-
ges, els qui pròpiament viuen La
treva. Per això se n’inventa dos
més per tal de poder menar les
converses a un terreny més am-
pli i més confortable.
Richard Ehrlich (Ramon Ma-

daula) i Mandy Bloom (Mima
Riera), un editor amic dels peri-
odistes, i la seva nòvia, jovenís-
sima, són els nouvinguts que
completen el que el lector, si
s’ha fixat en els noms propis, pot
qualificar com un repartiment
de luxe. I si senyalo que el direc-
tor de La treva és Julio Manri-
que, aquestmateix lector pot su-
posar, sense risc d’equivocar-se,
que la manufactura de la co-
mèdia, que s’acaba d’estrenar a
la Villarroel, és d’una pulcritud
impecable. I encara més: que en
l’actuació de la doble parella no
s’hi pot veure ni sentir un sol
gest, una sola nota discordant.
Una altra cosa és que l’interès i
el relleu del que DonaldMargu-
lies ha volgut dir en aquesta co-
mèdia seva estigui a l’altura dels
bons acabats de l’espectacle. Di-
rector i actors s’han esforçat a

bastir un bon producte escènic
sense que els continguts dels di-
àlegs mai acabin de crear un re-
lat amb unmínim de tensió dra-
màtica i/o amb unes expecta-
tives suficients de cara a un
possible desenllaç.
Crec que La treva és una co-

mèdia amb conflictes febles que
sorgeixen i desapareixen sense
gairebé deixar rastre. El perso-
natge de Clara Segura és inter-
pel·lat amb el tòpic de la seva su-
posada indiferència davant una
desgràcia que prefereix fotogra-
fiar abans de procurar posar-hi
remei, i tothom recorda la imat-
ge horrible del voltor vigilant
l’agonia de la criatura desnodri-
da, a pocs metres de la sinistre
au carronyaire. La parella perio-
dista sembla obligada a censurar
l’editor pel seu aparellament
ambunanoia que acabade sortir
de l’adolescència, amb qui vol
crear una família, mentre que
aquest, el personatge de Ramon
Madaula, retreu al reporter la
seva poca formalitat a l’hora de
lliurar els originals que ell ha
d’editar. En fi, coses i noses que
van molt balderes, penso jo, en
el bon recipient creat per Man-
rique i els quatre intèrprets.!
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Life viu

FestivaLifeVictoria

Intèrprets:JoséAntonioLópez
(baríton), IanBurnisde (piano)
Llocidata:SantPauRecinte
Modernista(4/XI/2016)

JAUME RADIGALES

Per quart any consecutiu, la tar-
dor barcelonina es revesteix de
liedgràciesal festivalLifeVicto-
ria. Ambun canvi de rumb en la
direcció artística, el cicle manté
la qualitat dels intèrprets que hi
actuen, dóna una oportunitat a
joves cantants i complementa
elsconcertsambtaulesrodones,
master classes i conferències.
Divendres va obrir foc José

Antonio López amb el sempre
luxós Ian Burnside al piano. El
baríton madrileny, que debuta
el pròximdia 15 al Liceu (!) amb
el Rèquiem de Mozart, va cen-
trar el programa en peces sobre
textosdeShakespeare iCervan-
tes, tot i un parèntesi ambpeces
deToldrà,SalvadoriCabedoso-
brealtrespoetes.
El timbre masculí, les irisaci-

onsielssaviscanvisdecolorvan
presidir un recital senzillament
magistral que demostrava do-
mini tècnic i el pletòricmoment
que viu López. Després de cinc
peces poc prodigades deGerald
Finzi sobre Shakespeare, va ser
el torn de les cançons que Ibert
vaescriureperalaincursiócine-
matogràfica de Fiódor Xaliapin
amb rerefons quixotesc, en què
Lópezvaexhibirunaprodigiosa
flexibilitat. La mateixa que va
posar al serveide lesTrois chan-
sonsdeDonQuichotteàDulcinée
de Ravel. Life Victoria està més
viuquemai.Nouselperdeu.!
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Rita
deG.Donizetti
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Revisore Cattini CASA RICORDI S.r.l., di Milano Editores y Propietarios

Repartiment:
Rita:Maria Casado
Beppe: Beñat Egiarte
Gasparo: Jorge Tello

Orquestra Barcelona Concertante

Direcció Musical: Assunto Nese
Preparació vocal: Raúl Gimenez
Direcció d’Escena: Eugenia Corbacho
Tècnics: Ramon Pasqual, Mattia Russo
Sobretítols: Pilar Delgado i Rubén Riverol

Teatre de Sarrià

C/Pare Miquel de Sarrià, 8 — Barcelona
FGC: Sarrià, Reina Elisenda
BUS: V7, 22, 64, 66, 68, 75, 130

Venda d’entrades
Venda on line:
amicsoperasarria.com | http://sarria.fila12.cat
o a les taquilles del Teatre

Reserva prèvia
centreiteatredesarria@gmail.com
o per telèfon 93 203 97 72
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al Teatre de Sarrià

Organitza: Col·labora:Amb el suport de:


