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Es pot veure al Col·legi
d’Arquitectes de Catalu-
nya (CoAC) una exposició
amb un títol que no convi-

da aparentment a veure-la, L’ar-
quitectura del turisme, però amb
un subtítol, El viatge i les vacan-
ces, que matisa prou la primera
impressió. La mostra, amb la
qual el CoAC sembla tornar a la
tradició de les exposicions que
equilibren el seu interès entre els
arquitectes i el públic en general,
reuneix petits grups de plànols,
maquetes, fotos i material gràfic
divers, per formar un panorama
sobre el fenomen de l’arquitectu-
ra dedicada a cobrir aquestes ne-
cessitats no primeres. Malgrat l’in-
terès i la curiositat d’algunes ma-
quetes que expliquen el fenomen
del turisme i del viatge, recreant
quasi com joguines aquelles al-
tres més grans amb les que el pú-
blic jugava a viatjar, el més fèrtil i
interessant de l’exposició és la
part dedicada a l’arquitectura de
les vacances.

En aquesta part, la més exten-
sa, es reuneixen projectes de
distintes èpoques. En observar
les plantes i maquetes d’aquestes
construccions pensades per al
temps lliure, ens anem adonant
de la seva transcendència, no ja
com a elements arquitectònics
vacacionals, sinó purament com
a habitatges. Resulta molt ins-
tructiu observar els mòduls de
plàstic acoblables de superfície
reduïda, com l’Hexacube de
Georges Candilis, que ens expli-

quen l’esperit inquiet, experimen-
tal, modern en el millor sentit de
la paraula, present en l’arquitec-
tura dels anys 60 i que també
arribava al temps lliure. O l’en-
ginyosa galeria d’accés als apar-
taments del complex Latitude 43
de Saint-Tropez dels anys 30.

Els exemples triats a la mostra
permeten pensar que l’arquitectu-
ra moderna va poder provar mol-
tes propostes en aquestes cons-
truccions allunyades probable-
ment de la normativa i dels hàbits
que pesaven (massa) sobre l’arqui-
tectura residencial de les ciutats.
Observar la caseta de fusta del
GATEPAC, pensada per
instal·lar-se a les platges de Gavà
o de Castelldefels, permet veure
com la seva planta, amb la petita
sala, la terrassa coberta i tot ple-
gat servit des de darrere per la
cuina i un bany, és un experi-
ment, una prova, de la mateixa
organització de la planta d’ingrés
dels dúplexs de la Casa Bloc de
sant Andreu. Encara avui es pot
veure a les seves façanes com l’edi-
fici està format per estrats, uns
amb les seves lògies, rèpliques
d’aquestes casetes de vacances i
altres amb finestres iguals que
corresponen a les habitacions.

El mateix succeeix amb alguns
projectes entre els que destaquen
dos de Le Corbusier, un per a la
Sainte Baume i el conjunt d’apar-
taments Roq et Rob. Aquest úl-
tim pot fàcilment fer sentir fins la
proximitat amb algunes idees que
Le Corbusier utilitzarà al cone-
gut bloc d’habitatges de la Unité

d’habitation de Marsella. Aquests
dos projectes són al mateix temps
exemples de com precisament a
partir de la desinhibició que sem-
bla induir les vacances, Le Corbu-
sier formula propostes que antici-
pen les que els arquitectes crítics
amb els CIAM van formular més
tard i que tan clarament represen-
ta el projecte per a Torre Valenti-
na de José Antonio Coderch.

Veient aquests habitatges
ocasionals, es podria dir que,
perquè l’arquitectura moderna
sigui possible ha d’existir un es-
perit modern en els seus habi-
tants. Les vacances, o el cap de
setmana, semblen produir un es-
tat d’ànim especialment ade-
quat per plantejar-se coses als
nostres habitatges que d’una al-
tra manera no consideraríem.
Certa despreocupació, uns hà-
bits desinhibits i un grau de no-
vetat fan que acceptem relaci-
ons de la sala d’estar amb la
terrassa o amb la cuina que d’al-
tra manera no acceptaríem;
com per exemple que no exis-
teixi el rebedor o la utilització
d’un mobiliari més funcional.
Acceptem fins i tot un grau de
sociabilitat de l’edifici, com al
Club Mediterranée, que fa que
el votant de dretes es comporti
com un socialista. A les vacan-
ces acceptem la casa moderna i
pràctica. Ara només falta que
ens comportem intel·ligentment
també quan no estem de vacan-
ces. Definitivament, a la casa
sembla provar-li millor les va-
cances que la normativa!

L’habitatge i les vacances

JOSEP CASAMARTINA i
PARASSOLS

En una època
d’exposicions i
p ro p ag a n d e s
caríssimes, bui-

des i autistes, pagades
amb diner públic, rela-
cionades —sobretot
darrerament— amb
l’àmbit del disseny i
les arts decoratives,
una iniciativa privada
i amb afany de lucre
—perquè són obres a
la venda— com L’art
en transparència, d’Ar-
tur Ramon Art, resul-
ta paradoxalment del

tot exemplar. I ho és
perquè és una exposi-
ció intel·ligent i sensi-
ble, històrica i alhora
moderna, nítida, direc-
ta i amb un disseny im-
pecable que se sap que-
dar a un segon terme,
sense ser ni anònim ni
deixatat, i fa lluir les
obres d’una forma ra-
diant, lluny dels
feixucs interiors post-
noucentistes atapeïts
de mobiliari espanyol i
pintura catalana, on so-
lien conviure fins fa
poc, i també de les vitri-
nes estil made in Barce-

lona que sovintegen a
les efemèrides institu-
cionals en histèrica ma-
la convivència amb
l’objecte exposat.

L’establiment d’Ar-
tur Ramon, amant
com és de les arts apli-
cades, ha sabut captar
l’essència dels vidres ca-

talans del Set-cents,
l’eteri, la transparència
i la gràcia i, els trans-
porta al món modern
on s’integren a la per-
fecció. Ni un bri de
pols ni d’arnes, sinó tot
el contrari. Els delicats
objectes fets de bombo-
lles i aire semblen reme-

tre a Joan Miró o Anto-
ni Llena i els seus mag-
nífics diorames del
Viatge d’Hivern.

L’art en transparèn-
cia (4). Vidres cata-
lans del Set-cents. Ar-
tur Ramon Art. Palla,
23, Barcelona. Fins al
18 d’abril

Després de bastantes setmanes de calma
i rutina, la televisió autonòmica catala-
na ha fet reformes. I les ha concentrat
en el segon canal, el 33, que a partir

d’ara aprofundeix en els continguts culturals.
Sabem des de sempre que divulgació i bona
audiència són termes difícils de formular en
una mateixa frase, i per això l’aposta resulta
especialment lloable. Caldrà veure si s’arriba a
l’equilibri desitjat o si pel camí la fórmula s’es-
cora cap a algun dels extrems. Però d’entrada
reconforta que els qui manen a la cadena reafir-
min el compromís ineludible de tota televisió
pública. I expressin d’una forma tan clara i
polièdrica la convicció que qualitat i entreteni-
ment poden anar de la mà.

L’eix vertebrador dels nous continguts és
Ànima, el nou espai diari presentat per Toni
Puntí i Bibiana Ballbé. És la veritable aposta
d’aquesta reestructuració, i neix carregada
d’ambició. Vol ser una generosa caixa de res-
sonància de la cultura que es cou a Catalunya.
Tant de les manifestacions més populars com
de les més selectes. Música, literatura, cinema,
còmic, arts plàstiques i dansa són alguns dels
àmbits recollits al programa, que té un format
curiós. S’emet en dues entregues, una primera
de quinze minuts més estrictament lligada a
l’actualitat i, després d’un interval d’una hora,
una segona part més reposada, presidida per
l’entrevista en profunditat a algun destacat per-
sonatge de la cultura.

Es fa estranya aquesta fórmula d’emissió
interrupta. No sembla estrictament motivada
per les necessitats de l’espai, i aquest fet resulta
una mica desconcertant. Possiblement el pro-
grama guanyaria en coherència si s’oferís tot
seguit, malgrat les dues parts que el composen
estiguin clarament diferenciades. Aquest fet,
però, no és més que una anècdota en el balanç
qualitatiu de l’espai. Ànima es un programa

d’estètica molt cuidada, començant per la care-
ta animada, una delícia, continuant pel plató,
enorme a ulls de l’espectador, i acabant per la
selecció d’imatges que il·lustren els flaixos in-
formatius, les entrevistes enregistrades i els pe-
tits reportatges. A més, té un bon ritme: la
primera part és una ben lligada cadena d’infor-
macions diverses, i la segona transmet una cal-
ma molt d’agrair a poca estona de la mitjanit.
I, finalment, és un espai molt ben portat per la
parella de presentadors, de perfils ben diferents
i per això mateix complementaris: ell llarga-
ment experimentat Toni Puntí, a qui s’intueix
un ric pòsit de coneixements i ofici per a la
televisió en directe, i la més jove Bibiana Ball-
vé, amb un perfil més orientat a les noves ten-
dències (va ser la presentadora del Silenci, la
petjada del qual és aquí ben clara).

Les arts plàstiques, una de les moltes àrees
d’interès d’Ànima, són també a l’epicentre
d’Un nou color, una altra de les estrenes de la
graella del 33. El programa és una deliciosa
aproximació a la forma en què els nens ente-
nen l’art i a la manera en què s’hi relacionen.
Des d’una postura acomodatícia, hauria bas-
tat amb situar la càmera en algunes de les
moltes visites guiades d’escolars als museus
catalans. Però la Lala Gomà, ideòloga i realit-
zadora de l’espai, ha volgut anar molt més
enllà. En grups de 10, nens de cinc països es
posen davant d’una obra creada per un artis-
ta de prestigi mundial i en parlen lliurement.
Dimarts ho van fer a propòsit de Noia davant
del mirall, de Picasso. Segons se’ns explicava,
era la primera obra d’art que veien molts dels
nens (tenen entre 6 i 11 anys i viuen a Burkina
Faso, Marroc, Catalunya, Equador i la Xi-
na). Sentir-los parlar sense cap mena de preju-
dicis, amb cap més condicionant que la seva
imaginació i referents culturals, és tota una
lliçó que val la pena no perdre’s.

El perfil de
l’aire

Toni Puntí i Bibiana Ballbé, presentadors d’Ànima.

VIST I PLAU

Reformes
BELÉN GINART

Peces de l’exposició sobre vidres catalans del Set-cents a la galeria Artur Ramon Art.

Un visitant observa la maqueta de l’Hexacube de Georges Candilis, a l’exposició del CoAC. / MARCEL·LÍ SÀENZ
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ESTER FRANQUESA
� 1977. Restabliment de la Generalitat Provisional.
� 1978. Ensenyament obligatori del català al siste-
ma educatiu. Constitució espanyola.
� 1979. Estatut d’Autonomia de Catalunya.
� 1980-1982. Primer Govern de la Generalitat.
Es crea la Direcció General de Política Lingüísti-
ca. Suport a l’edició en català de llibres i premsa
escrita. Serveis locals de català. Creació de la
Junta Permanent de català. Campanya El català,
cosa de tots.
� 1983. Llei 7/1983, de 18 d’abril, de Normalitza-
ció Lingüística a Catalunya. Neix la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (Llei 10/1983). Pri-
mera emissió l’11 de setembre. Aplicació de la
LNL a l’ensenyament no universitari (Decret
362/1983). Etiquetatge en català (Decret
389/1983). Recurs del Govern espanyol i resolució
del TC favorable al català el 1986.
� 1984. Curs Digui, digui. Campanya Depèn de
vostè.
� 1985. Llei de la Funció Pública. Acreditació de
coneixement del català al personal de la Generali-
tat. Es crea el Centre de Terminologia TERM-
CAT.
� 1986. Segon Congrés Internacional de la Llen-
gua Catalana. Campanya a bars i restaurants.
� 1987. El català, llengua normalment usada en
procediments administratius i comunicacions
amb la ciutadania. (Decret 107/1987).
� 1988. Constitució del Consorci per la
Normalització Lingüística de Catalunya.
� 1990. Llei sobre el règim de la Val d’Aran.
Primera convocatòria del Certificat Internacional
de Català. Campanya Català als jutjats.
� 1991. Es crea el Consell Social de la Llengua
Catalana. Llei de reconeixement de l’autoritat lin-
güística de l’IEC. Campanya El català, eina de feina.
El Tribunal Suprem planteja qüestió prèvia d’incons-
titucionalitat del sistema d’immersió prevista a la
Llei de 1983. El Tribunal Constitucional en reconeix
la legalitat en sentència de 23 de desembre de 1994.
� 1992. Decrets d’ordenació de primària i secun-
dària. El català es consolida com a llengua vehicu-
lar. El 1996, a batxillerat i formació professional.
Català, oficial als Jocs Olímpics. El TERMCAT
elabora la terminologia multilingüe dels esports.
� 1993. Llei de l’Estatut del Consumidor: dret de

rebre en català informació sobre productes i ser-
veis, sobre contractació i a ser atès en la llengua
oficial triada. Telèfon Lingüístic del CPNL. Neix
la Plataforma per la llengua.
� 1994. Campanya Català al cinema. Es creen
Serveis lingüístics a UGT, CCOO i USO, i
col·legis professionals. Constitució en Consorci
del TERMCAT.
� 1995. Pla General de Normalització Lingüística.
Edició del Diccionari normatiu de la Llengua catala-
na.
� 1996. Estrena d’El Geperut de Notre Dame. Re-
gistre oficial de traducció i Interpretació Jurades.
� 1997. El Segre i El Periódico en català.
� 1998. Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política
Lingüística. Desplegament en decrets sobre docu-
ments notarials, ortografia de cognoms, quotes a
ràdios privades i en distribució de cinema doblat i
subtitulat. Windows 98 en català. Neix Softcatalà.
� 1999. 40 acords amb empreses i entitats per
aplicar la Llei (Banc de Santander, BBVA, Telefó-
nica, Seat, El Corte Inglés, Alcampo, etc.).
� 2000. Primer acord Generalitat-Govern de les
Illes Balears en política lingüística. Inici del do-
blatge cinematogràfic. Warner s’hi afegeix el 2001
amb Harry Potter.
� 2001. Es crea la Comissió de Toponímia. De-
cret de certificació i acreditació del coneixement
del català. Eines del TERMCAT en línia: Cerca-
term, Neloloteca i Biblioteca.
� 2002. Constitució de l’Institut Ramon Llull
per difondre llengua i cultura catalanes a l’exte-
rior.
� 2003. Campanya Tu ets mestre. Programa Tu
hi guanyes i Voluntaris per la llengua.
� 2004-2005. Es crea la Secretaria de Política
Lingüística a Presidència i la Casa de les llengües.
Terminologia Oberta. Campanya Dóna corda al
català.
� 2006. Plans d’Acolliment lingüístic del Consorci
per a la Normalització Lingüística.Traductors au-
tomàtics en línia. La Fundació Punt.cat fa operatiu
el domini .cat. Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol,
de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
� 2007-2008. En línia: Plats a la carta, Optimot,
consultes lingüístiques i curs de català Parla.cat.
Augment fort de cursos al CPNL. Campanya En-
comana el català.

25 anys de normalització lingüística

Ve de la primera pàgina
Amb lleis més o menys encertades,
ningú discuteix l’avenç en els co-
neixements del català aquests gai-
rebé 26 anys (veure gràfic), com
tampoc que el seu ús social no és
proporcional a aquests índexs.
“Són xifres positives en compren-
sió i parla, però no en lectura i
escriptura, on són ridícules”, les
qualifica Querol. Al seu parer, “el
problema està en un debat encara
per encetar: si volem realment que
la societat sigui bilingüe o no, que
cada habitant domini les dues llen-
gües i les pugui fer servir plena-
ment; ara per ara, els únics bilin-
gües són els catalans; quan es fan
campanyes com les de voler escola-
ritzar els fills en castellà només
s’està defensant poder ser mono-
lingüe en castellà a Catalunya”.

“Cal prendre’s el tema de la
competència lingüística de la gent
seriosament, que en realitat no els
passi als nanos com amb l’anglès:
en principi, el saben però tenen
problemes d’expressió i no s’hi
llencen; i també cal ser seriosos en
els drets lingüístics: si ens empara
una llei és a tots i en tots els àm-
bits, com el de la justícia pels qui
la vulguin en català o pel senyor
de Manlleu que vol rebre la corres-
pondència en castellà; això sí, el
bilingüisme asimètric actual s’ha
d’acabar”, diu Branchadell.

L’estudiós col·loca l’adminis-
tració de justícia, el cinema, el
món de les relacions laborals i l’eti-
quetatge com els grans forats ne-
gres del català avui, on coinci-
deixen la majoria del consultats.
Querol hi afegeix els estudis de bat-
xillerat: “Els nivells de castellanit-
zació són molt alts; tot el que es
guanya a Primària es perd allà en
no ser el català llengua vehicular”.
Així ho admet també el secretari
de Política Lingüística de la Gene-
ralitat: “Hi ha un retrocés aquí
que intentarem corregir amb En-
senyament”, avança, en una mos-
tra de la seva voluntat interdepar-
tamental. “La política lingüística
no pot ser un gueto: no vull que
sigui percebut com un tema de po-
lítica cultural sinó de l’àmbit so-
cial, d’igualtat d’oportunitats”.

En tot cas, si el català té el plus
de ser considerada llengua de pres-
tigi associada a millora d’estatus,
per què la deixen els joves? “Tinc

embastada una teoria —exposa
Branchadell—: l’ús del català com
a llengua vehicular als cursos infe-
riors reforça la ideologia lingüísti-
ca contrària al mateix català; és a
dir, per saturació es produeix un
efecte rebot, provocant que els jo-
ves se’n vagin a buscar el castellà
com a llengua guai i de llibertat”.

Jou hi afegeix també la man-
cança d’oferta en català en el
camp de l’oci (devedés, telefonia
mòbil...) que Branchadell vincula
molt al sector jove. “A partir dels
14 anys, hi ha un tall i un decreixe-
ment de l’oferta, per la qual cosa
hi ha la ineficàcia de l’administra-
ció, però també del mercat i poca
exigència del consumidor”.

En molts casos, però, si no hi
ha deserció de la llengua sí hi ha
una evident pèrdua de qualitat del
català emprat, que Martí qualifica
de “deixadesa”: “El prestigi objec-
tiu del català és atacat, per una
banda, pel prejudici de què amb la
globalització no té sentit conèixer

una llengua petita, reflexió que no
es fa del castellà en relació amb
l’anglès o el xinès, per exemple;
d’altra banda, hi ha un autoodi
brutal: parlar molt bé el català
queda com antic; així es perden
paraules com àdhuc, revolt, es-
caient, ambdós, vorera... per consi-
derar-les formes estranyes, el que
no es pensa amb sendos o cuyos.
El provincianisme és evident”. A
aquest fet, Martí hi afegeix la inva-
sió dels barbarismes, el que el fa
conclure: “Cada cop el català és
més servil al castellà, la llengua es
dialectalitza”.

Menys alarmista és Brancha-
dell: “El procés de degradació és
controlable; en tot cas, dubto que
el català actual sigui superior al
del caòtic segle XIX, ni que els
problemes de sintaxi o de lèxic si-
guin diferents dels que pateixen
avui altres llengües”.

Hi ha alguna queixa, però, per
l’actitud dels mitjans de comunica-
ció audiovisuals en aquest procés
d’empobriment: “Le seves pràcti-
ques hi ajuden ben poc”, creu Mi-
quel Strubell, de la Plataforma per
la Llengua, que es mostra partida-
ri de sancionar aquells que no com-
pleixin la normativa: “Les lleis es
fan perquè es compleixin, sense
sanció queden només en un recull
d’intencions”. Per Martí, “cal evi-
tar conflictes socials, però tampoc
podem suïcidar-nos; en molts mo-
ments, ens hem acollonit per no res
i això ho saben els hostils al ca-

talà”. Des del Govern es mostren
més conciliadors: “S’ha d’anar
alerta amb les multes: volem fer-
nos amb una majoria social per
mètodes que no siguin la coacció”,
proposa Joan, que desvia l’acció
sancionadora a cada conselleria i,
en canvi, es mostra més dur amb
els catalanoparlants que abando-
nen la seva tasca de dirigir-se en
català als immigrants, gairebé un
milió de nouvinguts en 10 anys.
“D’aquí la tesi de la darrera cam-
panya publicitària: els catalanopar-
lants també hi tenen una responsa-
bilitat”, diu Joan. “S’equivoquen:
la clau ha de ser que els altres
aprenguin el català. Hom ha de ser
competent en català; és ridícul, a
sobre, que es culpabilitzi els catala-
noparlants”, defensa Querol.

Un altre enemic són la majors
—nord-americanes i espanyoles—
del món del cinema, com bé sap
Jou. El llavors conseller de Cultu-
ra Joan Maria Pujals i ell mateix
hi van xocar: “No volien ni parlar-
ne. En qualsevol cas, van fallar
moltes coses: l’excés de rigidesa
del conseller, la falta d’això mateix
del president Pujol i una partida
pressupostària digna: amb 90 mi-
lions de pessetes no es podia anar
enlloc”. Creu Joan que llavors es
va fer servir un mètode equivocat:
“S’hi va anar amb una llei ja feta i
ara s’hi ha parlat abans i saben
què vindrà... i que també és un
negoci rendible”.

En qualsevol cas, Branchadell
creu que “el català té una clàusula
de seguretat en el seu avenç social
per qüestió de prestigi, que no es
dóna a la resta de territoris de par-
la catalana”. Queral ho ratifica
amb dades: “Ja tenim un 11,4% de
famílies on els dos cònjuges són
castellanoparlants que transme-
ten el català al seus fills”. O sigui,
mig buit o mig ple.

L'11,4% de famílies on
els dos cònjuges són
castellanoparlants
passen el català als fills

Els experts coincideixen
en el fet que l’esforç
d’immersió a Primària
es perd al Batxillerat

Català? Mig ple, mig buit
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