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El musical té un perillós
precedent: el film en què
Liza Minelli va immorta-
litzar la dissortada cantant
Sally Bowles. Va ser la dè-
cada dels setanta i s’ha
convertit en una icona pop
de l’època. Sam Mendes
en va fer una nova lectura
que, segons Julia Gómez-
Cora, directora general de
Stage Entertainment Es-
panya, aconsegueix un
equilibri entre la música i
el llibret. Aquesta visió re-
torna a la motivació ini-
cial: retratar els anys trenta
a Berlín, poc temps abans
del triomf del nazisme. Tot
i que en el film Bowles en-
fosqueixi la resta de perso-
natges, al musical el veri-
table motor és el mestre de
cerimònies del Kit Kat
Cluc, Emcee. La gironina
Marta Ribera aclareix, ca-
tegòrica, que els especta-
dors que assisteixin a
l’Apolo «se n’han d’obli-
dar». Víctor Masán insi-
nua que Emcee, el seu per-
sonatge, es mou contínua-
ment en l’ambigüitat: «És
tot i res, ni se sap d’on ve ni
si és home o dona, jueu o
nazi.»

Cabaret ha estat tres
temporades a Madrid i,
des de l’agost passat, fa gi-
ra per tot l’Estat espanyol.
A Madrid van sumar el mi-
lió d’espectadors. De gira,
ja n’han tingut uns
250.000. De moment, la
temporada amb l’Apolo
està negociada per a quatre
mesos, però els productors
de Stage Entertainment
(l’empresa que produeix
aquest títol i que és una de
les grans firmes dels musi-
cals europeus) no ama-
guen la intenció que es pu-
gui allargar, com a mínim
tota la temporada. L’estre-
na amb èxit de Grease, al
Teatre Victòria, també
preveia una estada de pocs
mesos i ara ja s’ha confir-
mat que s’hi estaran tota la
temporada i que marxaran
al gener a fer gira per per-
metre l’estrena de l’obra
de Dagoll Dagom Boscos
endins. Stage Entertain-
ment presenta Cabaret a
l’Apolo per agafar la tem-
peratura dels musicals a
Barcelona. Si l’obra arren-
ca amb èxit es plantejaria,
a mitjà termini, tenir un
teatre estable a Barcelona.

«Cabaret» aixecarà
part de la platea
del Teatre Apolo

El musical preveu, inicialment, una
temporada de quatre mesos

� Cabaret farà temporada a l’Apolo a partir del 26 de se-
tembre. La producció preveu la transformació de platea
en un ambient de taules i llums vermells. A l’Apolo, que
de moment s’hi estarà quatre mesos, es retiraran les pri-
meres files per posar-hi espectadors en ambient distès.

Marta Ribera, ahir, en la presentació de Cabaret./G. MASSANA

J. BORDES / Barcelona

EL NOU DICCIONARI DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

� Tinc a la meva es-
querra, obert, un exem-
plar de la nova edició
del Diccionari de l’Ins-
titut d’Estudis Cata-
lans. A partir d’ara en
direm, per escurçar, el
DIEC2. Així, obert, i a
primer cop d’ull, no és
gaire diferent del
DIEC1. Manté els as-
pectes tipogràfics de la
primera edició, que va
sortir ara fa dotze anys.
Crida l’atenció una co-
sa per damunt de tot.
Les accepcions, aques-
ta vegada sí, van nume-
rades. Això, a part
d’establir una jerarquia
entre les accepcions
més clara que amb les
barres doble i simple,
facilita la consulta
quan hi ha remissions.

Cal temps per avaluar un diccio-
nari, però els diccionaris, d’una
manera especial els acadèmics,
són insatisfactoris per definició. I
encara més en una llengua com la
nostra, sotmesa en tants àmbits,
sotmesa a tantes coses. Ho són, per
definició, perquè, com deia ahir
Joan Martí, president de la Secció
Filològica, en la presentació als
mitjans de comunicació, són un
producte humà. I per tant, sempre
perfectible. Insatisfactori també
perquè un diccionari acadèmic és,
ha de ser, conservador. Desplaurà
als assessors dels mitjans de comu-
nicació perquè no sanciona mots
nous, ben formats, d’una freqüèn-
cia d’ús altíssima, o extensions de
significat (per exemple, la defini-
ció d’humanitari: ‘que s’interessa
pel bé de la humanitat’ continua
desautoritzant l’ús d’aquest adjec-
tiu aplicat a catàstrofe. Desplaurà
als lingüistes perquè, per exemple,
no explicita el règim de noms i ad-
jectius. Fins i tot els lexicògrafs
trobaran que hauria estat preferible
separar més clarament les accep-
cions d’acció de les de resultat.

També n’hi haurà que trobaran que
recull massa terminologia, o que fa
curt. Paremiòlegs i paremiògrafs
pensaran, resignats, que la seva es-
pecialitat continua sent-hi maltrac-
tada. Els puristes diran que fa mas-
sa concessions i els laxistes (si
se’m permet l’extensió de signifi-
cat), que encara és massa noucen-
tista. Els redactors d’esports troba-
ran, descoratjats, que no s’ha entrat
el sentit que senten que té rei-
vindicar-se, els d’informació local
continuaran defensant la necessitat
d’acceptar okupa i els de succes-
sos, que hi falten paraules de regis-
tres més baixos, argot de la delin-
qüència, per entendre’ns. I encara
algú més quedarà perplex en veure
que han entrat en el corpus norma-
tiu mots que considera del tot inne-
cessaris o que s’han entrat amb una
forma defectuosa (eusquera amb
cu, com en espanyol, sent com és la
ca una lletra del nostre alfabet, i
amb e, és a dir, la forma biscaïna, i
no la forma estàndard euskara).

Tants caps tants barrets. A això
em referia quan deia que el diccio-
nari és insatisfactori, perquè tan
humans com els responsables de la

revisió del DIEC ho
som els destinataris de
l’obra. I tots tenim les
nostres dèries.
Deia que avaluar un
diccionari vol temps,
no es pot fer d’un dia
per l’altre. Seria con-
venient que l’Institut
publiqués un docu-
ment amb la llista
completa d’articles
nous, suprimits i modi-
ficats. Això facilitaria
la feina als professio-
nals de la llengua.
També seria conve-
nient que persones
qualificades com ara
Francesc Esteve, Josep
Ferrer, Lluís Marquet i
Juli Moll facin també
del DIEC2 la lectura
crítica que van fer del
DIEC1. I no solament

ells. La crítica, si és raonada, és ab-
solutament necessària, sana, de-
mocràtica. I igualment necessari,
sa i democràtic és tenir-la en
compte.

Al marge de l’encert d’haver do-
nat d’alta o de baixa determinades
paraules, cal felicitar els responsa-
bles del DIEC2 per haver revisat i
millorat notablement milers de de-
finicions, per haver suprimit del
diccionari normatiu imprecisions i
redundàncies (ficar-se de peus a la
galleda, per exemple, es recollia al
DIEC1 fins a tres vegades, sota les
entrades peu, ficar i galleda), per
haver-hi introduït un gavadal
d’exemples que ajuden a copsar
l’ús dels mots i, sobretot, per la re-
visió i la compleció del marcatge
dels verbs pronominals.

Deu haver estat una feina llarga i
fins i tot àrida. Ara, a més, és possi-
ble que sigui una obra més blasma-
da que lloada. No crec, però, que
ho sigui tant com la primera edició.
En qualsevol cas, confiem que Joa-
quim Rafel, director de les Ofici-
nes Lexicogràfiques, i treballador
incansable, comenci a pensar, de-
mà mateix, en la tercera edició.

Insatisfactori, per definició

l’anàlisi

DANIEL LUJÁN

Fabra, autor del Diccionari general de la llengua catalana.

Aliment dietètic:
aliment per a satisfer
necessitats especials
degudes a estats
fisiològics o a certes
malalties.
Alta traïció: delicte
contra la seguretat de
l’Estat.
Bàrman: persona que
prepara i serveix les
begudes en un bar.
Batalla campal: batalla
a camp obert en què
intervenen dos exèrcits
complets.
Biodiversitat: diversitat

biològica.
Bric: envàs de cartó
impermeabilitzat.
Cànnabis: marihuana.
Cap de fibló: tornado
que es forma sobre la
superfície de l’aigua.
Càrtel: agrupació
d’empreses.
Càsting: repartiment,
selecció d’actors per a un
espectacle.
Cotxe bomba: vehicle
que conté un artefacte
explosiu.
Daltònic-a: daltonià.
Discjòquei: persona

encarregada de presentar
i programar discs.
Dret d’autor: conjunt de
drets que pertanyen a un
autor o als seus hereus.
Emoticona: símbol
gràfic que evoca un
rostre humà.
Família monoparental:
família en què només
conviuen o bé el pare o
bé la mare amb un o més
fills.
Gasolina súper:
gasolina amb un índex
d’octà entre 97 i 99.
Homofòbia: aversió a

l’homosexualitat.
Internauta: usuari de la
xarxa informàtica.
Pàgina web: document
de la xarxa Internet.
Pizzer/pizzera: persona
que s’ocupa de fer
pizzes; persona que
reparteix pizzes.
Quipà: casquet que fan
servir els homes jueus
observants.
Sidós/-osa: afectat de
sida.
Tsunami: onada de gran
potència que té efectes
catastròfics.
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