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s miri com es miri, Nadal no és ben bé Nadal
sense El trencanous de Txaikovski, un con-
te deliciós sobre la pèrdua de la innocència

signat per Hoffmann, que imagina un món fantàstic
on la protagonista, Clara, pot veure realitzats els
seus somnis d’amor. És un conte nadalenc per ex-
cel·lència, perquè l’element desencadenant de la
trama és un regal que rep la nena: un trencanous. La
versió de David Campos –que per primer cop s’ha
pogut programar per les festes des que es va estre-
nar el 2004–, canvia el món fastuós d’una casa ben-
estant per un simple parc als afores d’una ciutat
qualsevol en una època indeterminada, i els nens
aviciats, per una colla de joves captaires, donant-hi
un toc més juvenil. Clara, representada normal-
ment amb rínxols rossos i un llaç vermell, passa a
ser una noia asiàtica (Elline Damian) vestida amb
roba de hip-hop. Aquest marc permet actualitzar la
història i treure-la del cotó fluix amb què normal-
ment s’embolica, però sobretot adquireix una di-
mensió més emotiva, ja que en un context de pobre-
sa, els somnis prenen més pes i solidesa: són una
via per escapar-se d’una realitat precària i hostil.

Pel que fa al llenguatge, Campos respecta l’estè-
tica neoclàssica habitual en les seves coreografies,
però hi introdueix uns moviments procedents d’al-
tres escoles com ara el jazz per donar més dinamis-
me a la peça. La posada en escena explota el con-
trast entre el món real del primer acte, expressat
amb un joc de llums i ombres, i l’oníric, jugant amb
colors més llampants. L’escena de la lluita amb les
rates queda molt ben resolta, amb una projecció en
blanc i negre que contribueix a donar una aura oní-
rica a la història. Així, amb pocs mitjans, s’aconse-
gueix una producció prou efectista.

La companyia de Campos (l’única estable de ba-
llet a Catalunya) sap jugar les cartes i fa gaudir do-
blement el públic, perquè en un teatre de dimen-
sions reduïdes l’espectador pot assaborir millor el
ball i l’expressió dels intèrprets i pràcticament fi-
car-se dins l’escenari. En algun cas, però, és cert
que es fa petit, com en els passatges finals de llu-
ïment del Trencanous, i Vincent Gros ha de contro-
lar els seus tour en l’air per no aterrar al pati de bu-
taques. Es nota que els solistes es coneixen bé el pa-
pers, i entre les danses temàtiques del segon acte
destaca l’àrab, amb una coreografia sensual a to
amb la música de Txaikovski, que, per si mateixa,
sosté tot el ballet. El trencanous es pot veure fins a
l’11 de gener.
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Somnis nutritius
� Títol: El Trencanous, amb música de Txaikovski.

Direcció artística i coreografia, David Campos, i

adjunta i mestra de ball, Irene Sabas. Interpretació:

Ballet de Santa Coloma de Gramenet, de David

Campos.

Lloc i dia: Teatre Romea, 3 de gener del 2009.
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Un moment del ballet. / DAVID RUANO

El català s’actualitza amb
més de 350 nous termes
aprovats pel Termcat per-
tanyents a àmbits tan di-
versos com ara l’esport,
les noves tecnologies, les
ciències de la vida i la sa-
lut, la gastronomia, la co-
municació i la gestió em-
presarial.

� Esports. Un bloc signi-
ficatiu el constitueixen els
termes esportius, entre els
quals s’inclouen denomi-
nacions d’esports poc di-
fosos o practicats de fa
poc, com ara futvòlei, net-
bol i lacrosse, aikido, full-
contact, kendo, kick-bo-
xing, quadriatló i taijitsu.

A més, també han estat
incloses altres denomina-
cions d’àmbits com ara els
esports de motor (a roda, a
rebuf i rebuf), el bowling
(ple i semiplè, alternatives
als manlleus strike i spare,
respectivament), la gim-
nàstica, el billar i l’hípica,
entre d’altres.

� Finances. Destaquen
els termes de l’àmbit dels
mercats financers. Entre
aquests han estat incloses
les denominacions broker
(com a sinònim de media-
dor), dealer, negociant
(com a alternativa catalana
de l’anglès trader), capital

flotant, assegurança de
multiinversió (unit link, en
anglès), cupó corregut i
warrant.

� Medicina. S’han fixat
termes de l’àmbit mèdic
(espòting, transparència
nucal) i també de biologia
cel·lular (pinçament de
membrana).

� Informàtica. Són des-
tacables termes de l’àmbit
de la informàtica com ara
magatzem de dades, com a
alternativa a l’anglès data
warehouse; aparador de
dades, per a datamart; re-
positori; mapa d’imatge, i
les formes relacionades
imatge mapada, mapa,
mapar i mapatge.

� Audiovisuals. Cal des-
tacar la forma normalitza-
da com-s’ha-fet per a l’an-
glicisme making of i de
l’espai musical, el terme
bongos (amb el sinònim
bongós).

� Sinònims. S’han fixat
diverses denominacions
com a sinònimes de for-
mes normatives: amazic
(sinònim de berber), vacu-
nal (sinònim de vaccínic) i
consulta (sinònim de con-
sultori).

També s’han fixat, entre

d’altres, les denomina-
cions copyleft (en dret),
cohotel (en turisme, com a
equivalent de l’anglès
condotel) i innovació rup-
turista (en l’àmbit de la re-
cerca i la innovació).

� Gastronomia. Desta-
quen també els termes que
han estat normalitzats de
l’àmbit de la gastronomia
(tendur, tenduri i tzatziki);
de la indumentària (bò-

xer), i del material d’ofici-
na (com ara el manlleu
adaptat ròl·ler), entre
molts altres termes.

El Termcat és un orga-
nisme amb participació de
la Generalitat de Catalu-
nya, l’Institut d’Estudis
Catalans i el Consorci per
a la Normalització Lin-
güística, i s’encarrega de
coordinar les actuacions
terminològiques en llen-
gua catalana.

Aproven incorporar
350 nous termes en

català com «amazic»
i «full-contact»

Inclouen àmbits diversos com ara
l’esport, la gastronomia i la ciència

L.P. / Barcelona

● Més de 350 nous termes es podran emprar ja de manera
normalitzada en català, segons ha aprovat el Termcat. En-
tre d’altres mots hi ha amazic, com a sinònim de berber, i
tzatziki per definir la salsa grega de cogombre i iogurt, o
bé s’han acceptat termes esportius com ara full-contact i
aikido.

● Amb aquesta voluntat activa d’oferir recursos
per fer accessible la terminologia a tots els usuaris,
el Termcat ha tancat l’any amb la publicació al seu
web de la terminologia dels videojocs.

L’obra recull prop de 300 denominacions catala-
nes amb definició, notes i equivalències en castellà,
francès i anglès.

Entre les noves denominacions en llengua cata-
lana en aquest àmbit destaquen formes com avatar,
retallada (per clipping), eliminació (per culling),
enemic final (per boss), estudi exclusiu (per second
party studio), filtració (per spoiler), joc de gran pú-
blic (per casual game) i clan o escamot (per guild).

Els brokers (en la imatge, un de nord-americà) s’han norma-
litzat. / EFE

Videojocs

● Súper Coco, aquell per-
sonatge del Barri Sèsam
de la televisió dels vuitan-
ta, perdrà els seus poders
en l’espectacle Super Co-
co en acción, que arrenca
temporada aquesta tarda al
Tívoli de Barcelona. Hi se-
ran fins al 18 de gener. El
muntatge familiar és una
franquícia nord-america-
na que arriba a Catalunya
en la seva producció espa-
nyola. L’obra manté els

personatges de la sèrie de
tarda amb Epi, Blai, Elmo,
el monstre de les galetes,
el comte Draco i la gallina
Caponata, entre d’altres.

A més del to humorístic
i del ganxo de l’aventura
(els cinc amics de Super
Coco l’ajudaran a superar
la flaquesa d’heroi en cri-
si), Super Coco en acción
revela la importància de
fer exercici, de seguir una
dieta equilibrada, i de tenir
hàbits d’higiene.

El Tívoli porta a escena els
ninots de Barri Sèsam

J.B. / Barcelona

● El periodista Jaume Fa-
bre i Josep Maria Huertas
Clavería han guanyat la
primera edició del premi
Memorial Candel, instituït
per la Fundació Candel
amb caràcter anual. El pre-
mi pretén ser un reconei-
xement a trajectòries per-
sonals pel compromís so-
cial que va caracteritzar la
vida de l’autor d’Els altres
catalans, mort el novem-
bre del 2007.

Fabre i Huertas Clavería
(aquest de manera pòstu-
ma, ja que va morir el març
del 2007) han estat distin-
gits amb el premi per les
seves obres publicades
conjuntament sobre la ciu-
tat de Barcelona i la reali-
tat social dels seus barris
que han complementat
l’obra literària de Candel.
El guardó, que consisteix
en una escultura de Ferran
Soriano, es lliurarà dijous
al Col·legi de Periodistes.

Huertas Clavería i Jaume
Fabre, primers premis Candel
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