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INSTITUTO CERVANTES DE BRUSSEL, 26 SEPTEMBER 19h00

Ter gelegenheid van de Europese Dag van de Talen stelt de Ambassade van
Spanje het muzikaal spektakel “Lenguas a Escena”/”Langues en
scène”/“Talen op de scène” voor op donderdag 26 september om 19.00u in
het Instituto Cervantes van Brussel (Louizalaan 140, BXL 1050).
Vorig jaar tijdens deze zelfde viering speelde de dichter en Directeur van het
Instituto Cervantes, Luis García Montero, een hoofdrol in het eerbetoon
gebracht in de zetel van het Instituto in de Europese hoofdstad samen met
dichters vanuit Spanje, dit jaar brengt men hulde aan de talen van Spanje en
de rest van Europa door middel van muziek.
Het programma omvat het spektakel “No crec en tu” (“Ik geloof niet in u”,
geïnspireerd op het gelijknamige gedicht van de dichter Josep Palau i Fabre)
van Víctor Sunyol. Met een gedramatiseerde lezing door de Catalaanse
dichteres Odile Arqué, vergezeld op de piano door muzikant en componist
Josep-María Balanyà, brengt men hulde aan het poëtische genre van
Catalaans “sprititueel gezang”, door klassiekers zoals Josep Palau i Fabre,
Joan Maragall of de Valenciaan Ausiàs March. De teksten zullen beschikbaar
zijn in het Frans en Nederlands.
Daarna zal de Spaans-Belgische groep IALMA, met meer dan 20 jaar op de
teller, verschillende liedjes van hun uitgebreid repertoire opvoeren in het
Galicisch, Aranees en Castiliaans, met een a capella concert begeleid door
accordeon. De vier “cantareiras” van IALMA, Eva, Marisol, Natalia en
Verónica, hebben de Galicische folklore en die van andere plekken in Spanje
met zich meegevoerd over de hele wereld.
Het programma zal afgerond worden met het optreden van Txalaparta,
meerstemmig gemengd koor van Euskal-Etxea of het Baskisch Huis in
Brussel, die verschillende stukken van het traditioneel en Baskisch
volkszangboek zal brengen.
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Het evenement zal voorgezeten worden door de Ambassadeur van Spanje in
het Koninkrijk België, Beatriz Larrotcha Palma. Hebben ook hun
aanwezigheid bevestigd, onder andere, Sven Gatz, Brussels Minister
verantwoordelijk voor de Promotie van Meertaligheid en het Imago van
Brussel en Enric Morera, Voorzitter van het Valenciaans Parlement.
Spanje verenigt de patrimoniale rijkdom met een meervoudige, hybridische
en krachtig innoverende cultuur die vorm heeft gegeven aan het imago in de
internationale maatschappij. De reikwijdte van ons cultureel erfgoed omvat
ook de globale verspreiding van het Spaans, de tweede taal in aantal
sprekers, met meer dan 495 miljoen mensen, en de tweede taal in de
internationale communicatie.
De Spaanse Grondwet van 1978 bepaalt het juridisch basiskader van een
systeem van taalkundige promotie en bescherming dat wereldomvattend is,
en zo de grote taalkundige rijkdom en diversiteit van Spanje beschermt.
Sinds de inwerkingtreding heeft het de opleving, normalisering en
ontwikkeling mogelijk gemaakt van de talen die als co-officieel verklaard zijn
in de respectievelijke Autonome Gemeenschappen door de
Autonomiestatuten van Baskenland (Euskera), Catalonië (Catalaans en
Aranees), Galicië (Galicisch), de Autonome Regio Valencia (Valenciaans), de
Balearen (Catalaans) en Navarra (Euskera). Andere minderheidstalen met
verschillende beschermingsgraad van de Autonome Gemeenschappen of
Steden zijn: het Bable in Asturië, het Leonés en Galicisch in Castilië en Leon,
het Fala of Portugees in Extremadura, het Aragonees en het Catalaans in
Aragon, het Dariya in Ceuta, het Valenciaans in Murcia of het Amazige in
Melilla. Het Castiliaans, of Spaans, is de officiële Spaanse taal van de Staat
en alle Spanjaarden hebben de plicht om ze te kennen en het recht om ze te
gebruiken.

Brussel, 24 september 2019
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