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m Sarsuela a Barcelona
m Aquest darrer cap de setma-
na m’he deixat convèncer per
anar a veure un espectacle de
sarsuela al teatre Condal, a
Barcelona. D’entrada, el gènere
em feia enrere: vaig pensar en el
meu avi directament, però com
sóc de mena curiós i obert, vaig
seguir el criteri de l’amic que
m’ho va recomanar. Gairebé dues
hores de música de la bona, amb
un repertori certament conegut,
ben interpretat musicalment,
tant pels solistes, com per l’or-
questra i el cor, un cor d’una tren-
tena de persones de molt bon ni-
vell. I amenitzat per la Lloll, diver-
tida de debò.
Passada la primera sorpresa,

vaig haver de preguntar-me: per
què no es representa més sarsue-
la a Barcelona? Sembla que a d’al-
tres ciutats de l’Estat se’n progra-
ma sovint i el públic està assegu-
rat. Per què no a la nostra ciutat?
Potser per un prejudici històric
envers un gènere considerat “cu-
tre”, espanyolista? Sembla que
també n’hi ha de catalana, i mol-
ta. Potser ja ens toca anar supe-
rant aquest complex, aquesta fal-
sa modernitat, com ja vam fer al
seu dia amb el cinema espanyol
dels anys seixanta. Com en el cas

del cinema, d’òpera, de sarsuela i
de música en general, n’hi ha de
bona i de dolenta. La representa-
ció que vaig veure diumenge, a
més de ser un gran espectacle, de-
mostra que es pot fer molt bona
sarsuela a casa nostra.

FRANCESC VERDUGO
Barcelona

m Hacienda: sí es mi casa
m Hace 28 años que mi esposa
y yo compramos el piso en el que
vivimos. A efectos fiscales es tam-
bién nuestra vivienda habitual y
así lo hemos declarado siempre
en el impuesto sobre la renta. Re-
pentinamente, desde hace dos
años, Hacienda me dice que no
es mi vivienda y que debo pagar
por ser propietario de un piso en
el que no vivo. ¿Y dónde estaré
viviendo yo?, me pregunté des-
concertado. Demostré, mediante
el correspondiente recurso, que
Hacienda se equivocaba, que el
piso era mi vivienda habitual y
que tenían que devolverme los
1.700 euros que me hicieron pa-
gar. Al poco tiempo me dieron la
razón, reconocieron su error y
me ingresaron lo indebidamente
cobrado. Respiré tranquilo. “Ya
sé dónde vivo”, me dije. Pero al

año siguiente otra vez lo mismo,
es decir, que no es mi vivienda y
que debo pagar 1.400 euros por
tener un piso que no habito. Pero
¿dónde creerán que estoy vivien-
do?,me pregunté indignado. Pre-
senté otro recurso y a los pocos
meses me volvieron a dar la ra-
zón. De nuevo respiré, pero esta
vez no tranquilo, pues me temo
que este año se repetirá nueva-
mente esta sorprendente, irritan-
te y esquizofrénica historia.
Si esta carta sirve para queHa-

cienda tome nota y me deje vivir
en casa y tranquilo, aLaVanguar-
dia se lo agradeceré.

JOSEP PAGÈS MARTÍ
Barcelona

m El FMI paga bien
m Christine Lagarde cobrará
467.940 dólares al año como
nueva directora gerente del FMI,
ganará un 11% más que Strauss-
Kahn y un 20%más que Rodrigo
Rato. En tiempos de crisis, a aque-
llos que tienen que partir cabe-
zas no les viene mal cobrar una
alta remuneración. Seguramente
podrán pasar mejor sus grandes
sufrimientos.

JOSEP ROBERT REIG MIRÓ
Barcelona

Màrius Serra

Malsonància
adhoc

A
l’estiu abunden els concerts i els recitals

poètics. Sense anar més lluny, el gran Josep
Pedrals ha organitzat un cicle a Ripoll amb
poetes Exquisits. Doncs bé, entre les lectu-

res d’Enric Casasses (avui), Andreu Subirats (la set-
mana entrant) i d’altres com Dolors Miquel o Núria
Martínez Vernis cada dijous durant tot l’estiu, hi po-
dria programar un espontani que recités de cap a
peus l’inventari de renecs que JoaquimVentalló es va
empescar ara fa mig segle per catalanitzar la indigna-
da boca del capità Haddock. A Contra Vent n’acaba
de publicar la llista completa, inclosos els descartats,
conservada per la seva filla Eulàlia, que quanVentalló
traduïa Tintin dirigia el parvulari de l’escola Aula. El
títol del llibre és un enfilall que va fer fortuna en boca
de Haddock: Llamp de llamp de rellamp de contra-re-
llamp! L’aposta de Ventalló, en un moment en què no
hi havia disponible gairebé cap lectura infantil en ca-
talà, va tenir un gran impacte. La llista no només con-
té paraules directament ofensives, com imbècil o pa-
llús, sinó expressions que es fan gruixudes per acumu-
lació, com ara “esquitx de mico filós desdentegat i tí-
sic”, “besnét de corb pudent i sense plomes”, “quixot
de barraca de fira” o “trepa d’extravagants cuits amb
sutge d’antracita”. El to ve donat pels personatges
d’Hergé, però el ventall de mots ventallosos és fruit
d’un conscienciós treball fonètic per mirar de repro-
duir l’enuig. La seva publicació, més enllà del valor
documental, ens permet veure d’una manera clara un
fenomen tan difícil de valorar com les derives semàn-
tiques que l’ús provoca en les paraules, sobretot quan
explorem el delicat territori de lamalsonància. El que
avui vexa potser demà farà riure. O viceversa. L’àvia

Paula (1896-1981) vi-
via horroritzada amb
el seu nom perquè en
aquella època ser una
paula era sinònim de
ser una bleda, i per
això quan va emigrar
de Vilanova a Nou-
barris es va fer dir Pau-
lina. Tampoc els nois
que es deien Pau no
se’n vantaven gaire,
del seu nom pacifista,
perquè pau era llavors

sinònim de babau. Què dirien avui a can Gasol?
La llista de Ventalló conté mots ofensius que amb

els anys han estat considerats prou bons per encapça-
lar projectes creatius: Papus o Víbora (les revistes),
Barrufet (la traducció d’Albert Jané pels Schtroumpfs
és posterior a la de Ventalló), Esparver (la col·lecció
de llibres juvenils), Macaco (el cantant), Troglodita
(el grup que acompanyava el Loquillo) o Bocamoll (el
concurs televisiu). Però també n’hi ha uns quants que
han canviat de grau insultívol per qüestions de correc-
ció política, com ara Espanyolet (de fet Son Espanyo-
let és un barri mallorquí), pallasso (la perseverança
de Tortell Poltrona l’ha retirat del mercat insultívol),
terrorista (en aquells moments ETA encara no havia
començat la seva cursa criminal assassinant Melitón
Manzanas) o xinot. I d’altres que, llegits avui, resulten
detonants: arquitectes, especialista o vegetarià! Natu-
ralment, aquí Ventalló és irònic, perquè també inclou
a la seva llista d’insults bibliòfil i és ben probable que
un lletraferit com ell fos un amant dels llibres. Entre
elsmoltíssimsmots compostos (escanyagossos, menja-
mistos, espantagarses) em quedo amb el compost na-
tural llamàntol, un renec deliciós que prové de la fu-
sió dels mots grecs corresponents al llop i la pantera
(lykopánther), segurament per l’aspecte ferotge del
crustaci. I entre les parelles de Ventalló (cavernícola
arnat, cataplasma encantat, enze baladrer), en destaca
una de gran actualitat econòmica: europeu escarran-
sit. Llamp de llamp de rellamp de contra-rellamp! és
un regal ideal en temps de Mourinho.

MariusSerra@verbalia.com
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A l’hora de fer
servir renecs
malsonants,
el que avui vexa
potser demà
farà riure.
O viceversa


