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● Pillar, apetxugar, aga-
far el tranquillo o hortera
són paraules que estan en
boca de tothom. Són cor-
rectes, però? Amb l’objec-
tiu d’establir un català
col·loquial i alhora correc-
te neix un nou diccionari
d’Enciclopèdia Catalana,
el Diccionari del català
col·loquial.

El llibre és el resultat de
la iniciativa del Grup
Flaix, que des dels inicis,
ara fa quinze anys, es van
trobar davant la problemà-

tica de parlar correctament
el català per antena, encara
que fos en un registre pro-
per: «La llengua és l’ins-
trument bàsic de la nostra
feina i com a tal hem inten-
tat tenir-ne una cura extre-
ma. Per això vam obrir des
del principi un departa-
ment d’assessorament lin-
güístic», explicava ahir
Miquel Calçada, president
del grup.

«En la nostra feina d’as-
sessors, vam trobar una sè-
rie d’errors freqüents i
dubtes entre els locutors i

en vam fer el buidatge. Pri-
mer volíem fer un llibre
d’estil, però després ens
vam centrar en el tema del
català col·loquial perquè
no hi havia cap prece-
dent», va afegir Jaume
Salvanyà, responsable del
departament lingüístic del
grup i de la redacció del
diccionari, que ha comptat
a més amb la revisió lin-
güística de Carles Riera i
Josep Ruaix.

En total s’han recollit
més de 2.400 paraules,
expressions col·loquials

(la majoria incorrectes) i
solucions als dubtes que
són més freqüents propo-
sant alternatives. Així, per
exemple, per subidón,
«Un subidón de les tempe-
ratures», es proposa «Una
pujada espectacular de les
temperatures»; o per pate-
jar-se, «M’he patejat tot
Barcelona.» se suggereix
«He voltat per tot Barcelo-
na».

«Tot el treball està basat
en el diccionari del l’Insti-
tut d’Estudis Catalans [el
DIEC2], però també en el

d’Enciclopèdia, així com
fonts complementàries a la
normativa», apunta el lin-
güista.

El diccionari s’adreça
als professionals del món
audiovisual, però també a
un públic ampli interessat
per la llengua. «Tots tenim
una confusió a l’hora de
parlar català i confonem
registres, però sobretot un
locutor ha de ser conscient
del català que parla, que
pot ser pròxim, però passat
pel sedàs de la correcció»,
afirma Salvanyà.

Un diccionari estableix el català col·loquial correcte
V. GAILLARD/ Barcelona

Tornen Ojos de Brujo. I ho
fan per via d’una compa-
nyia multinacional, que
segons defensaven ahir, no
és contradictori amb el
modus operandi del qual
el grup sempre havia fet
bandera. «És un nou exer-
cici de llibertat –insistia
Giménez–. Quan ens auto-
editàvem els discos era per
protegir-nos a nosaltres
mateixos. Gràcies a Ojos
de Brujo molts grups van
començar a autoeditar-se,
però ara ja no teníem ga-
nes de fer més d’empresa-
ris.» Aocaná, que arriba
després de Venque (2000),
Barí (2002), Techarí
(2006) i Techarí Live
(2007), és el disc que més
aproxima Ojos de Brujo a
la rumba, com es palesa en
cançons com ara Dónde te
has mentido, Perico y Ju-
liana i Nueva vida. «Ens
encanta. Hem deixat lluir
unes emocions que, en al-
tres discos, s’entreveien
menys», afirmava Marina
Abad, La Canillas. En el
disc, però, hi sobresurten
temes com ara La verdad
incómoda, a ritme de hip-
hop i mitjançant el qual el
grup llueix la seva identi-
tat més contestatària:
«S’escalfa l’aire, s’enfada
la terra, es refreden els
cors, es congelen les cons-
ciències», canten, en cas-
tellà. «A tot arreu es parla
de crisi, i és quan hi ha cri-
si que es poden cometre
errors i poden aflorar co-
ses com la xenofòbia. En
moments així cal anar

sempre amb el cor per da-
vant», proclamava La Ca-
nillas tot relacionant la se-
va argumentació amb la
portada del treball, una il-
lustració de Stuntkid en
què es veu una noia nua
amb el cor ben rogenc. «La
crisi de veritat sorgirà
quan deixem d’estimar-
nos», va rematar DJ Pan-
ko.

Aocaná, amb el qual el
grup continua la tradició
de titular els seus treballs
amb una paraula en caló,

ha estat gravat després de
la maternitat de la cantant i
amb més calma que en àl-
bums anteriors. «És el pri-
mer cop que parem quasi
del tot per gravar un disc»,
asseguraven ahir. El llistat
de col·laboracions és in-
acabable: de Tote King
(«el cantant de hip-hop
que més ens posa», segons
La Canillas) al pianista de
jazz Chano Domínguez.
Del cantaor sabadellenc
Duquende, que el dia 25
els acompanyarà en el

concert que Ojos de Brujo
oferiran a L’Auditori, a
percussionistes de tradició
hindú.

Ojos de Brujo, després
d’arrencar la gira dilluns a
Madrid, actuaran a Barce-
lona (dia 25) i, en els prò-
xims mesos, no deixaran
d’anar de viatge, combi-
nant concerts a Catalunya
(n’hi ha de confirmats a
Terrassa el 19 de juny i a
Girona l’endemà) amb
compareixences a França,
Holanda, el Regne Unit, el

Marroc, Grècia i Eslovà-
quia, així com també en di-
ferents punts de l’Estat es-
panyol. L’any vinent, el Ja-
pó, a les botigues d’on els
seus discos sempre solen
estar ben destacats, i una
sisena gira per l’Amèrica
Llatina i els Estats Units,
on també se’ls rep amb els
braços ben oberts. «Actuar
a Barcelona, però, sempre
és una gran responsabili-
tat, ja que el d’aquí és el
nostre públic», manifesta-
va ahir Giménez.

Ojos de Brujo: «Gravar ara en un segell
multinacional és un exercici de llibertat»

La banda catalana amb més èxit arreu del món rubrica el seu interès per la rumba amb «Aocaná»

Quatre dels integrants d’Ojos de Brujo, ahir al migdia a Barcelona. / QUIM PUIG

● Ojos de Brujo, el grup que més ha exportat
arreu del món el «so Barcelona», retorna amb
Aocaná (ara, en caló), el disc –el seu quart d’es-
tudi– amb què més han indagat les seves essèn-

G. VIDAL / Barcelona cies rumberes. La banda, que amb els seus dis-
cos anteriors va impartir tota una lliçó de com
conquerir el mercat global des de l’autoedició,
ha fitxat ara per Warner Music, una companyia
discogràfica multinacional. «És un nou exerci-

ci de llibertat», defensava tanmateix, ahir, el
guitarrista Ramón Giménez. Ojos de Brujo ac-
tuaran el dia 25 a L’Auditori de Barcelona
abans de recórrer altre cop dotzenes d’escena-
ris d’arreu del planeta.

David Campos
prepara el debut
estatal amb «La
bella dorment
del bosc»
● Barcelona. El coreò-
graf David Campos fa-
rà el debut estatal de la
seva companyia de dan-
sa neoclàssica amb La
bella dorment del bosc.
L’obra es presentarà el
27 de març al Teatre-
Auditori de Sant Cugat
del Vallès i s’estrenarà
el pròxim 8 d’abril a
Madrid. Posteriorment,
farà gira per l’Estat, i
està previst que arribi a
Barcelona la temporada
nadalenca del 2009. El
coreògraf presenta el
conte com un relat cine-
matogràfic i amb una
renovació del llenguat-
ge escènic. La peça
manté la música origi-
nal de Txaikovski amb
nous temes signats per
Llorenç Peris. Campos
aprofita els 50 anys de
l’estrena de la versió ci-
nematogràfica de la ca-
sa Disney. Lluny de mi-
metitzar aquella pel·lí-
cula, l’obra s’ambienta
amb tres pantalles mul-
timèdia, amb projec-
cions de la videocrea-
dora Tatiana Halbach.
Els deu anys d’aquesta
companyia catalana
avalen la seva voluntat
d’acostar peces del re-
pertori clàssic del ballet
a un públic cada vegada
més heterogeni. / EL

PUNT

El Pinter de
Madico repetirà
estada a Madrid
● Barcelona. Regreso al
hogar, la coproducció
del Centre d’Arts Es-
cèniques de Reus
(CAER) amb el Teatro
Español de Madrid di-
rigida per Ferran Madi-
co, tindrà una segona
temporada a la capital
de l’Estat espanyol.
Després d’omplir du-
rant quasi un mes i mig
les funcions (va acabar
diumenge passat), s’ha
decidit donar més opor-
tunitats als espectadors
amb una segona estada.
Hi serà des del 26 de
juny fins a primers
d’agost. Tornar a casa,
es va estrenar al CAER
i, posteriorment, va fer
temporada el 2006/07 a
la Sala Petita del TNC.
Després de les repre-
sentacions aquest estiu
a Madrid, la producció
emprendrà una gira es-
tatal, a partir de la tar-
dor. / EL PUNT


