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Parlament de Catalunya 

Sessió 24. Dimecres, 9 de desembre de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Compareixença d'una representació de la plataforma Tablaos Emblemáticos 
davant la Comissió de Cultura per a informar sobre l'efecte de la Covid-19 en 
el sector del flamenc. Tram. 357-01020/12. Comissió de Cultura. Comparei-
xença. 

2. Compareixença de Noemí Osorio Úbeda, presidenta del Festival FlamenGi, 
davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació derivada del 
tancament de les activitats relacionades amb el flamenc. Tram. 357-01024/12. 
Comissió de Cultura. Compareixença. 

3. Proposta de resolució sobre el reconeixement dels escriptors catalans 
Carlos Ruiz Zafón i Juan Marsé Carbó. Tram. 250-01446/12. Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 662, 79). 

4. Proposta de resolució sobre el reconeixement dels professionals de la 
narració oral com a col·lectiu dins les arts escèniques. Tram. 250-01461/12. 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Pro-
posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 671, 
67; esmenes: BOPC 737, 36). 

5. Control del compliment de la Moció 166/XII, sobre les mesures de foment 
de la cultura per a superar la crisi derivada de la pandèmia de Covid-19. 
Tram. 390-00166/12. Control de compliment. 
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Punt 3 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre el reconeixement dels escriptors 
catalans Carlos Ruiz Zafón i Juan Marsé Carbó 

250-01446/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 74059 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado, Blanca 
Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para el reconocimiento de 
los escritores catalanes Carlos Ruiz Zafón y Juan Marsé Carbó, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Cultura, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

Durante el año 2020 hemos sufrido la pérdida de dos grandes nombres de las 
letras catalanas que han proyectado la literatura española internacionalmente 
llegando con sus obras a todos los rincones del planeta. El pasado 19 de ju-
nio fallecía Carlos Ruiz Zafón, autor leído y admirado en todo el mundo. Un 
mes después, el 19 de julio, fallecía Juan Marsé Carbó, quizá para muchos, 
la pluma más brillante de la Escuela de Barcelona de la llamada generación 
de los 50. Ambos han fallecido en un corto periodo de tiempo, pero seguirán 
vivos para todos nosotros a través de sus libros y obras literarias. 

Dos generaciones distintas con una ciudad que los une: Barcelona. El telón 
de fondo sobre el que ambos han desarrollado gran parte de sus obras y que 
han contribuido a la internacionalización de sus escenarios urbanos. Ambos 
muestran su amor a Barcelona, su amor al libro y su amor a la literatura. 
Ambos, además alcanzaron un gran reconocimiento internacional con sus 
obras fuera de nuestro país. 

Juan Marsé Carbó, premio Cervantes en el año 2008 y autor de Últimas tar-
des con Teresa es uno de los escritores españoles más reputados de la segun-
da mitad del siglo XX. Impulsor de la renovación que sufrió la novela espa-
ñola a partir de los años 60. Es el autor de algunas de las novelas más 
relevantes del último medio siglo Si te dicen que caí, El embrujo de 
Shanghai o La muchacha de las bragas de oro son algunos de esos títulos 
que recuerda la España de posguerra y también la de la modernidad. A lo 
largo de su carrera ha acumulado premios como el Planeta, el Ciudad de 
Barcelona, el Ateneo de Sevilla, el Nacional de Narrativa, el de la Crítica, el 
Juan Rulfo, la Medalla de Oro al mérito cultural del Ayuntamiento de Barce-
lona y de Cataluña... Una obra que aúna el aplauso de los lectores y las ala-
banzas de la crítica. 

Por su parte Carlos Ruiz Zafón con una carrera fecunda y breve se convirtió 
en un fenómeno universal. Su novela La sombra del viento lo encumbró 
como uno de los autores contemporáneos más conocidos de España, vendió 
más de 12 millones de ejemplares en todo el mundo y fue traducida hasta 50 
idiomas. Antes había llegado El príncipe de la niebla o Las luces de sep-
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tiembre, después vendrían El juego del ángel, El prisionero del cielo y El 
laberinto de los espíritus que junto a La sombra del viento componen la 
tetralogía El cementerio de los libros olvidados que lo encumbró como uno 
de los mejores novelistas contemporáneos y posiblemente uno de los escrito-
res españoles más leídos de todos los tiempos. Entre los reconocimientos que 
obtuvo Zafón están el Premio Edebé, el Fernando Lara de Novela, el Mejor 
Libro Extranjero en Francia, el Barry Award o el Nielsen o ser finalista del 
Premio Llibreter. 

Juan Marsé Carbó y Carlos Ruiz Zafón, son dos escritores con monumenta-
les carreras literarias que contrastan la falta de reconocimiento por parte de 
las instituciones culturales y literarias catalanas de la obra de ambos autores, 
en vida. 

Del mismo modo que la sociedad catalana es bilingüe, la cultura catalana lo 
es, y como organismo público la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) 
tiene como objetivo fundamental la promoción de la literatura catalana y el 
fomento de la lectura. Por ello, debe impulsar el reconocimiento social de las 
letras catalanas mediante el apoyo a escritores catalanes sea cual sea la len-
gua, de las oficiales en Cataluña, que usen en su producción literaria, así 
como impulsar la protección y difusión del patrimonio literario catalán y su 
reconocimiento social. Que necesaria se hace en el contexto actual esa lapi-
daria frase de Juan Marsé Carbó que reivindica la Cataluña bilingüe y real. 

Las instituciones públicas catalanas, y la Institución de les Lletres Catalanes 
en particular no pueden quedar al margen del reconocimiento de dos de los 
autores catalanes más reputados, reconocidos, leídos y premiados de los 
últimos 50 años. 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlament de Catalunya reconoce la actividad literaria de los autores Juan 
Marsé Carbó y Carlos Ruiz Zafón, ambos fallecidos recientemente, como 
autores ilustres de las Letras Catalanas. 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:  

1. A reconocer por parte del Departament de Cultura, de la Institució de les 
Lletres Catalanes (ILC) a Juan Marsé Carbó y Carlos Ruiz Zafón como auto-
res ilustres de las letras catalanas y a organizar un acto de conmemoración. 

2. Organizar y coordinar dos ciclos sobre Juan Marsé Carbó y Carlos Ruiz 
Zafón para llevar su literatura allí donde no es habitual buscando la compli-
cidad de otros sectores a través del programa «Calaix de Lletres». 

3. Fomentar la lectura de Juan Marsé Carbó y Carlos Ruiz Zafón incluyéndo-
los en la próxima edición del programa «El meu clàssic». 

4. Incluir a Juan Marsé Carbó y Carlos Ruiz Zafón, así como a otros autores 
catalanes relevantes en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña en el 
repertorio biobibliográfico de autores de obras de creación literaria «Qui es 
qui de les lletres catalanes». 
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5. Realizar todos los trámites y gestiones necesarias para incluir a Juan Mar-
sé Carbó y Carlos Ruiz Zafón en el programa «Lletres als Ferrocarrils de la 
Generalitat» con el objetivo de visibilizar los autores catalanes y su obra en 
los espacios cotidianos de las personas. 

Palacio del Parlamento, 20 de julio de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Héctor Amelló Montiu, Blanca Victoria 
Navarro Pacheco, diputados, GP Cs 
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el reconeixement dels professio-
nals de la narració oral com a col·lectiu dins les arts escèni-
ques 

250-01461/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 74856 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputa-
da del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d'acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució pel reconeixement de la funció dels i les professionals 
de la narració oral de Catalunya com a col·lectiu dins les arts escèniques, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text se-
güent:  

Exposició de motius 

La narració oral és la disciplina artística que s'encarrega de contar, de viva 
veu, usant exclusivament -o principalment- la paraula, des del contacte di-
recte i recíproc amb l'auditori. És connatural a l'ésser humà i constitueix la 
primera literatura a totes les cultures i societats, des de les primeres moixai-
nes i jocs de falda fins als darrers instants de l'individu, sense cap mena de 
discriminació. 

Enfonsa les seves arrels en l'antiquíssima tradició de contar històries i en 
l'actualitat es desenvolupa majoritàriament en un context escènic. La persona 
narradora conta, més que «descriu» o «explica», donat que no només refe-
reix uns fets succeïts, siguin veritables o fantasiosos, sinó que ho fa des de la 
pròpia veu, la pròpia percepció, i comptant amb la participació, activa i 
còmplice, del públic. En conseqüència, el contista, narrador o narradora, 
desenvolupa el seu art de contar la història al públic posant en valor i com-
partint amb ell la veu, la mirada, la memòria, el joc, el respecte i la reflexió. 

Amb la seva acció, la persona narradora preserva, estén i renova constant-
ment el patrimoni immaterial de la tradició oral; al mateix temps, crea un 
espai de llibertat creativa que permet la construcció i l'evolució d'aquesta 
tradició i, en aquest acte, crea sinergies i complicitats amb el públic en la 
responsabilitat sobre l'evolució artística de l'obra. D'aquesta manera, el nar-
rador o narradora, tenidor de la paraula, és memòria viva de l'adaptació dels 
textos, en transmet les ensenyances, els adapta perquè la societat s'hi identi-
fiqui i els faci seus i manté constant la reflexió crítica sobre els mateixos. Per 
tant, com a baula de la cadena d'autors, fomenta el respecte a l'obra i li dona 
paraula crítica per fer-la part de la consciència de la comunitat. 

Per tot plegat, podem afirmar rotundament que la narració oral és una disci-
plina íntimament lligada a la Cultura i a l'Educació, pilars sobre els quals es 
manté una societat democràtica forta. 



Dossier CC 24 
9 de desembre de 2020 

6 

 

Avui en dia, el narrador o narradora professional exerceix com instrument en 
l'estratègia bàsica en el foment de la lectura i el desenvolupament de la com-
prensió lectora i la competència literària, necessària en les etapes de creixe-
ment i especialment important en aquests temps que vivim, i ajuda clau en el 
desenvolupament de totes les intel·ligències humanes. Així, a Catalunya, 
trobem les persones professionals de la narració oral al llarg de més de 
120.000 hores anuals exercint el seu art en biblioteques, escoles, museus, i 
altres espais lúdics i culturals com llibreries, places i carrers, festivals cultu-
rals i tradicionals, bars, festes majors i centres cívics i molts d'altres espais 
on es reuneixin persones amb la voluntat que els contin una història. Alhora, 
esdevenen agents protagonistes en qualsevol pla de lectura pública que es 
dissenyi amb objectius rigorosos i veraços, eina imprescindible per reeixir 
l'esforç en el foment de grups de lectura del Pla de lectura 2020, elaborat des 
del Departament de Cultura l'any 2017 i que ha quedat molt lluny d'assolir 
els seus objectius. 

Malgrat això, encara avui, el desconeixement i la manca de valoració de la 
tasca d'aquest col·lectiu professional, la gestió irregular dels serveis de bibli-
oteques públiques, la manca de recolzament públic -financer i logístic- dels 
festivals de narració oral i la pràctica inviabilitat en els mitjans de comunica-
ció, han deixat aquesta professió en una greu crisi. A més, la rebaixa dels 
catxés fixats per a la prestació d'aquest art, congelats des de la crisi del 2008, 
i les restriccions, quan no tancaments, de biblioteques públiques, centres 
d'ensenyament, teatres i altres equipaments, amb motiu de la lluita contra la 
pandèmia del COVID-19, han deixat al col·lectiu de narradores i narradors 
orals en una situació enormement precària que, fins i tot, fa perillar la seva 
subsistència. 

Arran de tot plegat, cent vuitanta (dels prop de dos-cents vint-i-cinc) homes i 
dones que exerceixen professionalment a Catalunya la narració oral han 
redactat i donat suport al Manifest del Col·lectiu de Professionals de la Nar-
ració Oral de Catalunya, que ha estat publicat al maig de 2020. 

En conseqüència, és imprescindible que l'administració pública reconegui el 
valor cultural i social del col·lectiu professional de narradors i narradores 
orals, com un més de les arts escèniques, i emprengui mesures en favor de la 
dignitat de la professió, l'estímul de l'activitat, el desenvolupament de nous 
formats, la representativitat del col·lectiu en els àmbits de decisió de les polí-
tiques culturals i educatives i el foment social de la seva activitat. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Reconèixer el valor cultural, artístic i educatiu del col·lectiu de professio-
nals de la narració oral, integrat dins de les arts escèniques, i mereixedor de 
suport i foment públics. 

2. Promoure un règim de contractació pública dels i les professionals de la 
narració oral que contempli una seguretat de condicions en la contractació i 
la prestació del servei, una garantia de pagament i la resta de supòsits que 
dotin de seguretat jurídica l'exercici professional de la prestació, així com 
eviti la competència deslleial de persones no professionals ni formades. 
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3. Desenvolupar un pla d'incentius públics que ajudin al finançament de pro-
jectes individuals i col·lectius de narració oral, mitjançant criteris objectius 
d'avaluació i de pública concurrència. 

4. Donar suport als ajuntaments, als consells comarcals i a les diputacions 
per establir una formació dels funcionaris en la contractació i la fiscalitat 
dels serveis dels narradors i narradores orals i el disseny de calendaris anuals 
de programació d'activitats de narració oral, especialment a través de les 
biblioteques públiques, que redueixin l'estacionalitat de la contractació i 
n'afavoreixin una prestació regular al llarg de l'any. 

5. Desenvolupar un nou Pla de lectura de Catalunya, amb vigència de tres 
anys, que compti amb l'assessorament i la participació del Col·lectiu de pro-
fessionals de la narració oral de Catalunya. 

6. Reconèixer el Col·lectiu de professionals de la narració oral de Catalunya 
com la institució representativa d'aquest espai professional i facilitar la seva 
participació en els àmbits institucionals de disseny de polítiques culturals, 
meses de lectura pública municipals, organismes de mediació i organització 
de l'oferta cultural professional. 

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputa-
da, GP CatECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 79786 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 19.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 79786) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De modificació del punt 2 

2. Promoure la contractació dels i les professionals de la narració oral que 
contempli una seguretat de condicions en la contractació i la prestació del 
servei, una garantia de pagament i la resta de supòsits que dotin de segure-
tat jurídica l'exercici professional de la prestació. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2) 
De modificació del punt 3 

3. Seguir desenvolupant un pla d'incentius públics que ajudin al finançament 
de projectes individuals i col·lectius de narració oral, mitjançant criteris 
objectius d'avaluació i de pública concurrència. 
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Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3) 
De modificació del punt 4 

4. Afavorir la difusió de la narració oral dins dels equips tècnics de l'admi-
nistració local, facilitant les condicions de contractació adients i garantint 
espais d'activitat estables per als narradors i narradores orals. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4) 
De modificació del punt 5 

5. Incorporar dins el Pla Nacional del Llibre i la Lectura de Catalunya la 
referència i les actuacions que dotin d'importància la narració oral com a 
part constitutiva de la lectura. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5) 
De modificació del punt 6 

6. Treballar pel reconeixement formal del col·lectiu de professionals de la 
narració oral de Catalunya dins el sector de les arts en viu. 
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