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«Volíem posar sobre la
taula la tergiversació i les
mentides que s’estan
dient, i aclarir unes infor-
macions que estan intoxi-
cades», explicava ahir
Lluïsa Julià, secretària ge-
neral de l’AELC (Associa-
ció d’Escriptors en Llen-
gua Catalana). Aquesta
entitat, juntament amb
l’Associació d’Escriptors
en Llengua Gallega
(AELG) i l’Euskal Idaz-
leen Elkartea (EIE), ha re-
dactat un manifest que,
d’una banda, desmenteix
que Catalunya, el País
Basc i Galícia hagin estat
sempre territoris bilingües
i, de l’altra, recorda que
«si existeix alguna llengua
en perill a l’estat, aquestes
són el basc, el català i
l’èuscar». Per Julià, és evi-
dent que al darrere del Ma-
nifiesto hi ha diversos inte-
ressos polítics: «Volen
aprofitar la conjuntura ac-
tual, en què hi ha molta
gent de fora, sobretot sud-
americana, per impulsar la
llengua castellana en detri-
ment de les altres llengües
oficials... No oblidem que
el Manifiesto coincideix
amb la voluntat que els im-
migrants puguin votar.»

Paral·lelament, la secre-
tària general de l’AELC
apunta que «les institu-
cions no diuen res», i per
això, entitats com aquesta,
sorgides de la societat ci-
vil, s’ha de pronunciar «a
contracor»: «Diferents or-
ganismes i enquestes de-
mostren que el català cada
vegada s’utilitza menys, i

la situació és prou comple-
xa perquè no es faci res.».
Als escriptors, a més,
l’atac del Manifiesto els
afecta directament. «La
sort dels escriptors és la
sort de la llengua», subrat-
lla Julià. El manifest dels
escriptors consta de deu
punts en els quals es de-
fensa la realitat plurilingüe
de l’Estat espanyol i el dret
a l’ús públic, en totes les
instàncies, de la llengua

pròpia, reconegut en totes
les legislacions democrà-
tiques del món. També
apunten que el Manifiesto
parteix d’una premissa fal-
sa, que el castellà corre pe-
rill a l’Estat, i conclouen:
«Lamentem que en lloc de
preocupar-se per la salut
de l’espanyol a Puerto Ri-
co, Costa Rica o els EUA,
es dediquin a combatre el
més pròxim i asimètrica-
ment discriminat.»

Assenyalen que les llengües en perill són les minoritàries, i no pas el castellà

Els escriptors catalans, bascos i
gallecs rebaten el «Manifiesto»
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«La
desnormalització

(del gallec, l’èuscar
i el català) no es va
produir de manera
natural, sinó per

invasió de la
llengua que fou
decretada com

oficial de l’estat»

�

«El Manifiesto ens
fa pensar en la

similitud de tesis
de l’etapa

franquista: un
estat, una llengua»

�

«L’aprenentatge
de les llengües, a
més de la pròpia,
ha de ser entès

sempre en sentit
positiu i com a

sinònim
d’enriquiment de

l’individu»

�

«Repudiem tots
els intents

d’exclusió que
col·legues
escriptors

espanyols fan de
les nostres
llengües»

● La Federació d’Associacions
d’Escriptors Galeusca, integrada per
bascos, catalans i gallecs, ha redactat
un manifest per rebatre el Manifiesto

La secretària general de l’AELC, Lluïsa Julià. / L. JUANOLA

por la lengua común que han signat
intel·lectuals espanyols amb la com-
plicitat de diversos mitjans. Les as-
sociacions d’escriptors denuncien la
tergiversació de conceptes –«les

llengües minoritàries a l’estat són les
que estan en perill»–, i recorden que
la seva desnormalització és producte
de la «invasió de la llengua decretada
oficial de l’estat».

LES FRASES

anuel Dueso ha tornat àgil a la direcció.
La comèdia que presenta, sota el parai-
gua de la companyia Q-Ars Teatre i dins

del Festival Grec, és dinàmica. No hi ha, pràctica-
ment, repòs. Les escenes se succeeixen, les unes i
les altres, a tal velocitat que, mentre se sopa ja es
pot estar preparant el dinar de la situació següent.
La peça, aparentment inofensiva (parella d’èxit
professional i familiar s’entesta a ajudar parella se-
mifracassada i sense més esma que la de ser ajuda-
da i voler-se emmirallar en els seus amics), té molt
mala bava. La situació no s’aparta mai de l’amabili-
tat escènica i, així, no es permet que supuri tota la
bilis que té enquistat el text. Per una altra banda, hi
ha una necessitat a tancar el cercle. Indispensable,
en part, ja que es parteix d’un salt enrere, però el
deixa tan tancat que impossibilita cap altre final a
l’espectador. No es dóna espai al públic a trobar al-
tres finals ni més identificació.

Eufemismes. L’autor Michel Frayn denuncia la
perversió de la llengua per dissimular allò que no
llueix en una ciutat: es diu zona deprimida als barris
insalubres. Dueso fa bé de no voler potinejar la lo-
calització canviant Basuto Road pel Poblenou de
Barcelona. En té prou de canviar-ho de dates per-
què l’espectador relacioni l’anècdota de Londres
amb les especulacions abusives a Barcelona, a cop
d’esdeveniment (Jocs Olímpics, Fòrum, Estació
del TAV a la Sagrera, 22@...). És intel·ligent per-
què l’adaptació hagués sonat massa provinciana:
l’obra no denuncia el joc polític, sinó que furga en
l’actitud de cada ciutadà. Potser el que falta és que
creixi la incomoditat dels espectadors, que apadri-
nen nens al Tercer Món o financen amb aportacions
mensuals algunes ONG per tranquil·litzar la seva
consciència. Al final, l’únic que surt malparat és
l’arquitecte, que s’empassa tots els principis haguts
i per haver (hi ha qui en dirà tenir mà esquerra) no-
més per continuar projectant edificis (siguin cases
adossades, edificis que potencien la relació amb el
veïnat o el més escandalós dels gratacels). El treball
és amable i convida que els programadors d’arreu
el situïn en les seves cartelleres. La pega és que la
punxada a la consciència és una carícia que al final
queda amortida gràcies a la sàvia comèdia.

M

teatre | «benefactors»

Bon joc però amb
un final massa rodó

� Autor: Michael Frayn (traducció de Joan Sellent)

Direcció: Manuel Dueso

Intèrprets: Josep Julien, Mercè Anglès, Anna

Güell, i Albert Ribalta

Dia i lloc Dimecres, 9 de juliol (fins al 3 d’agost) a

la Sala Muntaner. Festival Grec. Barcelona
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Anglès, Ribalta i Julién, en un assaig. / ORIOL DURAN

● Cinquanta lliteres tro-
nades per acollir indigents
contrastarà amb l’esplen-
dor de l’escenari del Palau
de la Música en l’especta-
cle líric Cants d’amor, fu-
ror i llàgrimes, ideat per
Carme Portaceli per al
Festival Grec. El muntat-
ge, que uneix peces d’òpe-
ra barroca, parteix dels
textos del poeta italià Tor-
quato Tasso del segle XVI,

que, com els compositors
de l’època, començarà a
indagar en les passions hu-
manes. La peça s’interpre-
ta dimecres i dijous al Pa-
lau de la Música, i és la pi-
cada d’ullet del festival pel
centenari de l’edifici mo-
dernista.

Per què Portaceli trans-
forma l’escenari en un
centre d’acollida d’indi-
gents, plens d’ànimes en
pena, arraconats de la so-

cietat? La directora entén
que, davant de la mort, to-
tes les persones som per-
dedores, solitàries. Com
un indigent en la societat
actual. Per Portaceli, el ne-
xe de les peces és el com-
portament de les dones da-
vant la mort. L’obra comp-
ta amb la direcció musical
de Gabriel Garrido i l’En-
semble Elyma, que inter-
preta la partitura de Mon-
teverdi, Sigismondi d’In-

dia, Mazzochi, Marini, Ci-
fra i Vecchi. En el reparti-
ment destaquen quatre so-
pranos (que interpreten les
quatre protagonistes tortu-
rades pel seu passat). Mar-
ta Carrasco interpreta una
cinquena ànima en pena,
que consola les sopranos
protagonistes dels madri-
gals i les petites peces
d’òpera. Quatre cantants
masculins ballaran a la vo-
luntat de les protagonistes.

Portaceli situa un centre per a indigents al
Palau en una òpera amb textos de Tasso

J.B. / Barcelona


