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amb petites pauses. En la
curta aparició de la mateixa
Carlson en escena és on
aquest llenguatge cobra el
seu sentit més místic, quan
sembla més clar que els
moviments provenen de

amb el taronger, l’arbre de
fruits més rodons i sucosos.

També és per això que el
color taronja és tan present
en l’obra, un fons de calide-
sa i llum on se’ns mostra
les dones com a éssers
contradictoris (que tant
ploren com riuen), aeris i
terrenals.

La coreografia és un con-
junt de moviments orgànics
però trencats rítmicament

E
xpectació merescuda
per veure la coreògra-
fa i ballarina Carolyn

Carlson en una de les seves
darreres creacions, Inanna,
un cant a la feminitat des
d’una maduresa que per-
met veure el naixement, la
infància, l’edat adulta, la re-
producció i la mort com un
continuum que ens acosta
a la natura i als seus cicles.
Així s’emparenta la dona
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Dones i taronges
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l’interior i sorgeixen en una
mena de trànsit psicodèlic.

Però aquesta peça
també homenatja Frances-
ca Woodman, fotògrafa
americana que feia de
model en les seves pròpies
obres, i que es va suïcidar
als 22 anys, deixant una
obra plena de sensualitat
que encara impacta. Una
història de bellesa i lletjor,
com la imatge final

d’aquest espectacle, on el
cos nu de les ballarines és
esculpit fins a arribar al cu-
bisme d’unes Senyoretes
d’Avinyó que ens miren a
través de màscares, i
veuen, segurament, el pú-
blic encara més petrificat.

*
Carolyn Carlson: ‘Inanna’,
MERCAT DE LES FLORS,
1 DE FEBRER

Expectació
merescuda per
veure la ballarina
Carolyn Carlson

Videojocsencatalà?
La secretaria de Política Lingüística analitza com resoldre el dèficit en l’ús del
català en els videojocs, Internet i DVDs adreçats als adolescents i als joves

Marta Porter
BARCELONA

On són els videojocs en ca-
talà? On són la Nintendo
DS, la PlayStation o els Wii
en la nostra llengua? Anglès
i castellà dominen les baixa-
des d’Internet dels adoles-
cents i joves catalans. Mal-
grat que tots han estudiat
en català, els jocs i la major
part de DVDs que se’ls adre-
cen per edat són en castellà.

La secretaria de Política
Lingüística de la Generali-
tat de Catalunya ha detec-
tat un dèficit en l’ús del ca-
talà en els productes d’oci
que utilitzen els joves d’en-
tre 15 i 29 anys, segons ha
dit a Efe el secretari del de-
partament, Miquel Pueyo.

Malgrat els intents per
normalitzar la llengua, cada
cop són més els mitjans
multimèdia que utilitzen
els joves i que deixen de
banda el català.

Afrontar la mancança
El cas dels videojocs és el
més flagrant. Malgrat que
hi ha algunes empreses que
editen en català els produc-
tes destinats als nens –en
una franja d’edat que va
dels 3 als 10 anys–, queda
completament oblidada la
següent franja d’edat. La se-
cretaria de Política Lingüís-
tica té la voluntat de posar
fil a l’agulla i, com ja s’ha fet
subvencionant DVDs, co-
mençar a subvencionar o
traduir jocs d’ordinador.
“Cal afrontar aquesta man-
cança” amb iniciatives di-
verses, diu Pueyo a Efe, i se-
gueix destacant “el paper
important” que hi pot des-
envolupar el departament
de Cultura, que és qui té les

competències en l’àmbit del
foment de les indústries
culturals.

De moment els únics vi-
deojocs en català que es tro-
ben al mercat adreçats als
joves –i només fins a 12
anys– són de productores
catalanes i de caràcter di-
vulgatiu o cultural –aproxi-
macions a Gaudí, Dalí i
Miró–, enciclopèdies, dicci-
onaris i guies didàctiques
sobre la naturalesa, l’art i la
ciència. Per jugar només hi
ha El senyor dels anells,
però res de San Andreas,
Sims o Age of Empires.

Internet
Qui sembla que ha comen-
çat a fer aquesta feina és la
web del 3xl.net, on es po-
den trobar diversos mini-
jocs en català, però tenint
en compte que el 100% dels
joves catalans han après
aquesta llengua a l’escola, la
proporció del que ofereix la
xarxa és molt baixa.

D’aquí a unes setmanes
Política Lingüística dispo-
sarà dels objectius que es
marcarà per al bienni 2007-
2008, però de moment no
hi ha prevista cap campa-
nya destinada a joves i ado-
lescents. Per Pueyo –que
precisament dimecres pre-
senta el seu llibre El fantas-
ma de la mort del català
(Proa), en el qual, en un to
optimista, analitza la situa-
ció actual de la nostra llen-
gua–, cal “analitzar” els mo-
dels i llocs de consum d’oci
dels joves, ja que són “molt
més actius baixant-se de-
terminats continguts d’In-
ternet que adquirint CDs”.

La solució, simplement,
passa per la traducció dels
jocs que volen els joves. ■

1. Els adolescents ja s’han acostumat a jugar en anglès o castellà per falta d’alternativa ■ TAUMH 2. Un dels estands de Normalització
Lingüística instal·lats en algunes botigues ■ TAUMH 3 i 4. Monster House i Cars, dos exemples de DVD traduïts al català ■ ARXIU
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