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La setmana passada i en aquest mateix
diari, l’AVUI, a la secció de cultura i es-
pectacles, vaig llegir un excel·lent article
d’Eva Piquer sobre l’aparició de dues

obres sobre un tema recurrent dins la societat
cultural catalana. Si més no, des que tinc ús de
raó. Em refereixo a la margarida que periòdica-
ment desfullem per saber si la llengua catalana
morirà. A desgrat de la bondat de l’article es-
mentat, no he llegit les dues obres i no sé si quan
ho faci en parlaré. Avanço, però, la meva opinió
sobre el tema: la llengua catalana morirà, com
també l’anglesa, i no parlo de la castellana, en la
defunció de la qual, un segle o altre, també puc
pensar, per no malmetre l’hora suplementària
amb la qual es castigarà el nostre alumnat. El cas
és que no sé quan. Per tant, no es preocupin, de
moment. En definitiva, sempre recordo que
Jesús ja no parlava hebreu, ans arameu, i, en
canvi la llengua hebrea ara mateix produeix unes
novel·les i uns poemes i uns assaigs envejables
per a qualsevol cultura. La meva formació jude-
ocristiana em parla que, si hi ha mort, també hi
ha resurrecció. A part, recordo perfectament les
estadístiques sobre la llengua catalana que va
donar TVE durant les primeres eleccions demo-
cràtiques després del 1939. Sé que em vaig que-
dar d’allò més parada, de forma positiva, i vaig
pensar que Franco havia mort indecentment al
seu llit, però que no havia aconseguit el trofeu de
matar-nos lingüísticament. Ho vaig pensar des
de l’experiència d’haver estat una alumna a qui
no van imposar una hora més de llengua caste-
llana, perquè totes les seves hores d’alumna ha-
vien estat en aquesta llengua i, contra tot pro-
nòstic havia decidit, com tants d’altres, que volia
ser, precisament, una escriptora catalana, “com
és la meva obligació”, que diria Mercè Rodoreda
en una entrevista amb una altra il·luminada com
jo mateixa, Montserrat Roig.

PER ALTRA BANDA, AMB POLS (METAFÒRICA) a les saba-
tes de Londres i la seva escena, veig que al Tea-
tre Nacional de Catalunya, en els seus deu anys
de complex arquitectònic impressionant, s’ha
produït el miracle. S’hi representa un Espriu!
Concretament, La primera història d’Esther.
Una joia que honoraria qualsevol cultura. Com
que des d’aquestes mateixes pàgines m’he quei-
xat a bastament durant d’anys i panys que Es-
priu no pugés als escenaris oficials i catalans, és
just que aplaudeixi l’esmena. Passa, però, que re-
cordo que, encara que jo no hi era, perquè era

massa jove, l’obra es va estrenar privadament,
en una casa, perquè la set de sang de cultura ca-
talana franquista era immensa. Espriu mateix
l’havia escrita recordant, suposo, que els seu
pare era notari, i ell aixecava una acta summa-
ment brillant de la llengua catalana, la seva i la
nostra. En conseqüència, més de trenta anys
després de la mort del botxí, em desil·lusiona una
mica veure que hem passat d’una sala particular
a la sala petita del TNC. ¿No li pertocava la sala
gran? (Per ser justa, Espriu, si no ho recordo ma-
lament, ja havia trepitjat amb aquesta obra el Te-
atre Nacional de Catalunya, quan s’aixoplugava
al Teatre Romea i de la mà de Lluís Pasqual.) Ri-
card Salvat, que tant ens va endolcir la grisor
franquista amb vitamines espriuanes, crec que
encara no ha trepitjat laboralment el TNC d’avui.
Per altra banda, ara mateix, encara no he vist
aquest darrer muntatge espriuà. Segurament ho
faré i, ja del tot segur, no en parlaré. En definiti-
va, el món del teatre català oficial és un club pri-
vat del qual no sóc sòcia. Ergo, més val que calli.
Ja em consolaré gaudint de la meva condició de
sòcia del University Women’s Club de Londres,
que em permet, de passada, veure Shakespeares
ben a prop. Sí, aquell autor de Stradford amb el
qual ens regalava TV3 al principi, en versions de
Salvador Oliva. Ara ens hem de conformar amb
més d’un xaró matxista, que al minut de veure’l
canvio de canal i mantinc la meva llengua caste-
llana en la qual vaig fer el primer, segon i tercer
ensenyament. Il·lusió, cap, però.

DE TOTA MANERA, HI HA EL MÉS IMPORTANT: LA LECTURA.
Ja he consumit unes 500 pàgines d’una obra de
1.500 que m’ha fet pensar que Catalunya era An-
glaterra i no sols per compartir patró, sant Jordi.
Em refereixo a La il·lusió occitana, dos volums,
d’August Rafanell (Quaderns Crema, natural-
ment). Una obra bàsica per raons catalanes i
d’altra mena. M’esperen les 900 pàgines de l’Es-
pill, de Jaume Roig (Quaderns Crema, natural-
ment), en edició de la supereminent medievalis-
ta Antònia Carré. Rellegeixo les poesies Jovení-
voles, de Verdaguer (Galerada, maison d’édition
força nova), en edició que considero definitiva a
càrrec del mestre verdaguerià amb empelts sa-
garrians Narcís Garolera. Per tot plegat, i per més
que pensi que d’aquí a uns segles la llengua cata-
lana potser morirà, em pregunto, per culpa d’una
engruna de Joan Oliver, si en comptes d’europea
sóc americana i, per tant, il·lusionada. Després
de tantes i tantes desil·lusions des del 1975!

EL TEATRE CATALÀ ÉS UN CLUB
PRIVAT DEL QUAL NO SÓC SÒCIA Marta
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Il·lusions idesil·lusions

“La llengua catalana morirà, com
també l’anglesa, i no parlo de la
castellana, en la defunció de la
qual, un segle o altre, també puc
pensar, per no malmetre l’hora
suplementària amb la qual es
castigarà el nostre alumnat”

VOLTA D’HORITZÓ

El judici
de l’11-M

J.J. Navarro
Arisa

El judici pels atemptats ter-
roristes de l’11 de març del
2004 comença avui, gairebé
quan fa tres anys dels fets,
que es recordaran com
l’acte terrorista més sag-
nant de la història d’Espa-
nya i com el principal motiu
del tomb electoral als comi-
cis generals de tres dies
més tard, que va desallotjar
del poder el PP, que gover-
nava des del 1996.

Tot i la seva enorme
complexitat, l’entorn del
judici pels fets de l’11-M
apareix contaminat a di-
versos nivells. En primer
lloc, els jutges hauran
d’aclarir com és possible
que arribessin a produir-se
els atemptats si tenim en
compte els nombrosos in-
dicis de què disposaven les
forces de seguretat i les in-
vestigacions a què havien
estat sotmesos alguns dels
avui imputats en relació
amb delictes de terrorisme
i altres, com ara el narco-
tràfic. La segona contami-
nació a què ha estat sot-
mesa la causa de l’11-M ha
estat la utilització política
que se n’ha fet per part del
PP, constantment entestat
a relacionar els autors isla-
mistes de l’atemptat amb
l’organització terrorista
basca ETA. Aquesta falsa
llegenda sobre l’autoria de
l’11-M encara no s’ha dis-
sipat del tot, malgrat que
els darrers peritatges dels
explosius utilitzats en els
atemptats assenyalen cla-
rament els islamistes i
descarten qualsevol vin-
culació amb ETA. Pel que
fa a les motivacions de
l’11-M, tot indica cada cop
més inequívocament que
van ser una represàlia per
la implicació d’Espanya i
el seu govern a la guerra
d’Iraq i una manifestació
primerenca d’un terroris-
me fonamentalista islàmic
que no s’ha de confondre
amb Al-Qaida, però que
certament hi té contactes
i també en comparteix els
objectius. Els jutges de
l’11-M tindran molta feina
per treure l’entrellat de
tota la trama, però és cla-
ríssim que primer hauran
de netejar-ne tota la con-
taminació.

Lespetitesmutacions
Quan jo era petit, les úniques
persones que podies trobar
parlant soles pel carrer eren
els bojos o els borratxos: ara
acostumen a ser els posseï-
dors d’un mans lliures. La
nostra quotidianitat està
plena de comportaments
que fa anys ens haurien sem-
blat aberrants. I potser la im-
mersió en el futur sigui això:
les petites transformacions

proliferació de pistes de llan-
çament a un efímer (i, de ve-
gades, tràgic) star system en
forma de reality ha provocat
que sorgeixi el nou arquetip
del concursant reincident,
individu per al qual no hi ha
altra forma d’intimitat que
l’exhibició difosa a totes les
llars del país.

Potser el fenomen més re-
volucionari és, però, el que

protagonitzen els qui han de-
cidit viure la seva pròpia
construcció com a ens famo-
sos en la més absoluta priva-
citat: autors de blogs perso-
nals a Internet concebuts
com a perpetu espot d’una
realitat (o d’una obra) que
mai no arriba a emergir, per-
pètues promeses d’un no-res
que, d’altra banda, de vega-
des aconsegueix excitar les

expectatives d’un públic de
fidelitat gairebé religiosa.
Reciclar el llenguatge publici-
tari com a eina de construc-
ció d’una identitat pròpia ja
no és patrimoni dels artistes
conceptuals. El conversador
solitari amb el seu mans lliu-
res i l’infatigable publicista
de si mateix a la blogosfera
són, potser, dos esborranys
del nostre destí imminent.
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dels nostres rituals diaris
que, de mica en mica, ens
allunyen de l’ancestre que no
tenia, encara, aquell mans
lliures que definiria el seu
avenir evolutiu. Ja se’ns ha
fet vella, també, aquella pre-
dicció warholiana dels quin-
ze minuts de fama: la demo-
cratització de la fama sembla
garantir-nos alguna cosa
més que quinze minuts, i la
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