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l diputat de Ciuta-
dans Toni Cantó

ha assegurat que té
“problemes per fer
d’actor a Catalunya
pel fet de parlar espa-

nyol”. La temporada passada, segons
dades d’Adetca (Associació d’Empre-
ses de Teatre de Catalunya), es van re-
presentar a Catalunya 292 obres de
teatre en castellà. Representen un
35% del total. Un 44% eren en català,
un 2% bilingües, un 11% en altres idio-
mes i la resta eren sense text. És a dir,
a Catalunya, les obres representades
exclusivament en català són minoria.
En total es van poder veure 1.079
muntatges, dels quals en català i no-
més en català eren 505. Per tant, si el
problema de Toni Cantó és que no sap
declamar en català, hauria pogut tre-
ballar en les 574 obres restants; la ma-
joria. La denúncia de Toni Cantó, per
tant, és falsa. No és una opinió. És un
fet estadísticament contrastable per-
què, a més, les xifres de les tempora-
des anteriors són similars a aquestes,
de manera que –com d’altra banda és

perceptible– la presència del castellà
a la cartellera catalana és notable. Per
cert, per no distorsionar la fotografia
caldria subratllar també que les xifres
d’espectadors són si fa no fa: un 45%
van anar a veure obres només en cata-
là, un 35% només en castellà i un
20%, la resta. Uns dies després, el
candidat suportat per Ciutadans a l’al-
caldia de Barcelona, Manuel Valls, va
assenyalar que “hi ha veïns que parlen
castellà que ho passen malament” a la
ciutat i que “hi ha una manca d’equili-
bri entre el català i el castellà”. Efecti-
vament: segons el baròmetre de
l’Ajuntament fet públic fa dues setma-
nes, un 48% dels barcelonins tenen el
català com a llengua habitual mentre
que el castellà ho és per a un 50%. El
2% restant tenen un altre idioma per
al seu dia a dia. És una altra denúncia
falsa. Per contra, l’advocat Benet Sale-
llas no va poder començar a defensar
els seus clients (els alcaldes de Verges
i Celrà) fins que no digués en castellà
la frase: “Soc advocat, vinc a assistir
un detingut.” I això, que no és cap obra
de teatre, sí que és fer-ho passar ma-
lament a algú per culpa de voler impo-
sar una llengua.
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Keep calm
Jofre Llombart

Pur teatre

La denúncia de Toni Cantó,
per tant, és falsa. No és una
opinió. És un fet contrastable

ovint ens preguntem: com jutjarà
la història el procés català i els
seus protagonistes? Depèn de

com acabi, és clar. John H. Elliott, his-
toriador il·lustre, no ha esperat a la
conclusió. Li acabo de llegir –amb una
mica de retard– Scots and Catalans,
en la versió castellana: Catalanes y es-
coceses; unión y discordia. Vegin que
en l’original els escocesos van primer.
Els catalans prenen la preeminència
en la traducció. Potser per raons co-
mercials... o altres. Elliott censura el
procés independentista català i també
l’escocès. Per arribar-hi, explica amb
aquella admirable claredat, amenitat i
síntesi pròpia dels historiadors brità-
nics l’evolució històrica de Catalunya i
Escòcia. De vegades hi ha paral·lelis-
mes, de vegades els camins es bifur-
quen. Catalunya no és Escòcia, i Espa-
nya, o Castella, no és Anglaterra. Són
dos països que se senten nació, que
han patit fets lamentables i n’han ex-
hibit d’esplendorosos i que tenen tam-
bé en comú la incomoditat amb l’“Es-
tat dominant”, tot i que alguns cops
s’hi han adaptat. Fins aquí, fantàstic.
Una bona síntesi ambivalent.
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Una altra cosa és el capítol final, el
que entra en matèria. En l’apartat
d’agraïments, Elliott destaca les apor-
tacions que li ha facilitat la seva “anti-
gua alumna de Oxford” Cayetana Ál-
varez de Toledo. Sapiguem qui és:
marquesa de Casa Fuerte, exdiputada
del PP, patrona de la FAES, col·labora-
dora d’El Mundo, votant confessa de
Ciutadans. La vam veure, satisfeta i
gesticulant entre el públic, quan Artur
Mas va declarar judicialment per la
consulta del 9-N. Per mi que Elliott li
ha fet massa cabal. També ha donat
crèdit als diaris de Madrid en detri-
ment dels de Barcelona, segons es veu

a la bibliografia. Estem barallats, les
famílies no es parlen, moltes imatges
de l’1-O són trucades... Els historia-
dors han d’anar amb compte: certes
fonts poden posar en dubte la bondat
de les que han utilitzat fins llavors.

El procés no ha sortit bé, per ara, i
els actors no han obrat amb encert.
Fins aquí, l’historiador i aquest petit
periodista estem d’acord. Ara: potser
que Elliott també carregui responsabi-
litats a com els constitucionalistes
han maniobrat, per passiva o per acti-
va. Diu que la repressió incentiva els
indesitjats independentismes. Afegeix
que les concessions, també. Què hem
de fer, doncs, aquí i a Escòcia? Afirma
que els dos països no han estat mai in-
dependents, fantasia que atribueix,
pel que fa a Catalunya, a l’“adoctrina-
ment” escolar de Pujol. Diria que al
principi no és tan contundent en l’afir-
mació i que tampoc no ho era al cèle-
bre i magnífic La rebel·lió dels cata-
lans sobre els fets de 1640. Quan li
van imposar una medalla, Josep Pla va
preguntar: “Què els dec?” El 1996
John H. Elliott va rebre el premi Prín-
cipe de Asturias de mans del rei d’ara.

“Lectura del
llibre de John Elliott
sobre Catalunya i
Escòcia

Vuits i nous

Història del procés
Manuel Cuyàs
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