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Des de Brussel·les la veuen “enriquidora”

LaComissióEuropea
avalalalleidelcine
B.S.
BARCELONA

La Comissió Europea beneeix la futura llei del cinema
de Catalunya, que obligarà
a subtitular o doblar al català la meitat d’estrenes, perquè “és una iniciativa que
enriquirà l’oferta lingüística i cultural”. Així ho ha defensat en declaracions a
l’agència ACN el portaveu
de Multilingüisme de la CE,
Pietro Petrucci, que ha advertit les distribuïdores cinematogràfiques i els empresaris de sales que “hauran de respectar” la nova
normativa.
“Si una pel·lícula està disponible en una llengua més,
molt millor, no serem nosaltres els que ho criticarem”,
ha remarcat Petrucci, que
ha posat Catalunya com a
“exemple molt bo de bilingüisme, que és el primer pas
cap al multilingüisme”.
Pietro Petrucci també
afirma que “el règim lingüís-

tic del cinema l’han de decidir lliurement les autoritats
nacionals i locals, però d’una manera molt general ens
sembla bé el document de
bases de la nova llei del cinema de Catalunya”. “Si als espectadors catalans –afegeix– se’ls ofereix una versió doblada o subtitulada en
català i els que prefereixen
altres llengües segueixen tenint altres versions, em
sembla bé”.

Reaccions
La conselleria de Cultura i
Mitjans de Comunicació ha
rebut les declaracions “amb
satisfacció”. “Això el que fa
és avalar l’esperit de les bases de la llei del cinema”,
han afirmat fonts de la conselleria. En canvi, la gerent
del Gremi d’Exhibidors de
Catalunya, Pilar Sierra, va
declarar a l’AVUI que “tots
estem d’acord que, com
més còpies en llengües diferents, millor; però estem
parlant d’un negoci amb

Crítica teatre

JuanCarlos
Olivares

Un aeròlit fugaç
Un tal ímpetu vital
De Jordi Oriol.
Teatre Lliure, fins al 22 de març.

U

n meteorit va acabar –segons fonts
ben informades–
amb els dinosaures. Una
altra pedrota incandescent
acaba amb Un tal ímpetu
vital, la comèdia científicodramàtica escrita i dirigida
per Jordi Oriol. El primer
aeròlit va deixar expedit el
camí als mamífers perquè
dominessin la Terra fins al
dia d’avui. El segon bòlid
(imaginari) no té la mateixa
transcendència, ni tan sols
per a la petita història natural del teatre català.
Apagat el rugit del cataclisme virtual, l’espectador
es queda sol rebobinant un
muntatge que provoca molt
soroll i moviment escènic
mentre aboca una immensa
suma d’idees i ocurrències.
Aquesta tempesta dramàtica s’extingeix així que el
meteorit imposa la seva llei
de punt final. Després, el silenci i les incòmodes preguntes sobre l’efímera permanència de la proposta
dramàtica de Jordi Oriol.

Un tal ímpetu vital es
precipita cap al deliri de les
grans preguntes còsmiques sense preocupar-se
per convertir aquesta carrera galàctica en una peça
teatral acurada en els elements bàsics. Primer,
manca una sòlida direcció
d’actors que permeti que
qualsevol cosa sigui possible i creïble damunt l’escenari. Després, es troba a
faltar una madura passada
pel sedàs que deixi el text
amb l’essencial que es vol
comunicar al públic. Tal

Al muntatge
li cal una sòlida
direcció d’actors
que el faci creïble
com es presenta ara a
l’Espai Lliure, Jordi Oriol
firma un artefacte que
sembla un gran coet, farcit
de tot l’imaginable que
sigui brillant i efectista. La
companyia encén el ble i
deixa que exploti. Brilla
durant una hora i s’apaga
sense deixar el més petit
rastre.

serioses dificultats, i les
versions catalanes tenen
una rendibilitat més baixa”. “El que necessiten les
sales no són traves, sinó el
suport de l’administració”,
conclou Sierra. ■

Protesta a favor del català al cinema fa uns anys. El tema ha fet un gir important ■ JOSEP LOSADA

