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Aportacions per a
un nou diccionari

ideològic
de les llengües

SANTI FONDEVILA
L’actual situació d’un país anome-
nat Espanya requereix a més de me-
sures de caràcter socioeconòmic,
bàsicament retallades, una modifi-
cació o incorporació de determinats
vocables, expressions i conceptes.
Una revisió en el sentit que Julio
Casares li va donar al seu històric i
tan útil diccionari. Des d’aquest ra-
có fem una petita proposta.
● Coacció. Queixa pública fona-
mentada d’un ciutadà i adreçada a
un membre del Parlament o del go-
vern utilitzant adhesius, pancartes,
xiulets o altres armes de destrucció
massiva.
●  Constitució. Conjunt de normes
de convivència social guardades en
una caixa forta sense pany.
● Desnonament(Codi Civil, amplia-
ció) Pena màxima aplicable als atu-
rats que no poden pagar crèdits hipo-
tecaris, generalment abusius, en si-
tuació de crisi econòmica i recessió.
● Diputat/ada. Individu elegit de-
mocràticament pels ciutadans per
representar-los i a qui no tenen ac-
cés durant la resta de la legislatura.
● Dret a l’habitatge. Menció retòri-
ca que figura a la Constitució espa-
nyola (vegeu dret al treball).
● Escrache (de l’argentí) Reunió pa-
cífica en la qual un grup d’activistes
de drets humans s’adrecen al domi-
cili o lloc de treball d’algú, bàsica-
ment càrrecs polítics, a qui es vol
criticar per la seva actitud com a re-
presentant del poble. Origen: Pa-
raula nascuda el 1995 a l’Argentina,
utilitzada per l’agrupació de drets
humans Hijos per denunciar els ge-
nocides.
● Adhesiu de protesta. Arma de des-
trucció massiva.
● Nazi. Desnonat que fa sentir la se-
va veu, segons María Dolores de
Cospedal.
● Estèril. Resultat d’una ILP en un
Parlament dominat pel PP.
● Minoria. Grup d’un milió i mig de
persones que demanen al Parla-
ment que es discuteixi una propos-
ta de llei.
● Terrorisme. Actes comesos per un
grup de persones desnonades que
protesten i xiulen contra personali-
tats que els han negat el dret a un
habitatge com Déu mana.
● 300 metres. Mesura que estableix
la distància mínima entre un parla-
mentari o càrrec públic i un ciuta-
dà que vulgui queixar-se.
● Valoració hipotecària. Valor eco-
nòmic d’un immoble fet per una en-
titat financera o alguna de les seves
empreses associades per donar un
crèdit hipotecari sense cap valor de
futur per a l’entitat financera i així
evitar qualsevol risc pecuniari.e

El traspunt

La fragilitat de Thomas Bernhard aflora a la Sala Beckett
ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. El poeta, novel·lista i
dramaturg austríac Thomas Bern-
hard va ser un crític ferotge de l’es-
cena cultural de la Viena del seu
temps. El protagonista de Tala, un
alter ego seu, a més, deixa aflorar els
sentiments lligats a aquesta matei-
xa ràbia: la institucionalització de la
cultura ha acabat amb els somnis
d’una amiga seva, la Joana, que se
suïcida.

El detonant del conflicte és un
sopar organitzat per a un actor reco-
negut després de l’enterrament de
l’amiga morta. “Ell mateix pateix la
pertinença a aquest món en deca-
dència. Quan fa autocrítica s’auto-
lesiona i en surt molt tocat”, explica
l’actor argentí Gonzalo Cunill, el

protagonista de la versió escènica
de la novel·la. Avui arriba a la Sala
Beckett després d’haver-se estrenat
amb èxit de crítica a l’edició del 2011
del festival Temporada Alta. “Cunill
fa un recital interpretatiu i l’espec-
tacle té un punt de teràpia cultural.
No sé què té Barcelona de Viena, pe-
rò et sents al·ludit”, va dir Toni Ca-
sares, el director de la sala.

A Tala, Gonzalo Cunill, assegut
en una butaca d’orelles, i acompa-
nyat ocasionalment de projeccions
i música, entona una soliloqui sobre
“el pas del temps, el fracàs i la im-
possibilitat de les relacions huma-
nes des d’un lloc molt vivencial”, in-
sisteix Juan Navarro, el director de
l’espectacle, que agraeix a l’autor
austríac “la valentia d’haver mos-
trat tanta fragilitat”.e

A Tala, Gonzalo Cunill encarna un alter ego de
Thomas Bernhard tan crític com emotiu. LAURA P. VICTÒRIA

“La por i la ignorància
són polítiques d’estat”

LAURA SERRA

L’actor Alberto San Juan, integrant
de la companyia Animalario, actua-
rà en solitari al Teatre Barts, en qua-
tre funcions de divendres a diumen-
ge. Ho farà amb un monòleg escrit
per ell mateix en què denuncia el
sistema capitalista i els seus accio-
nistes: Autorretrato de un joven ca-
pitalista español.

Com sorgeix aquest monòleg?
D’una doble necessitat: una neces-
sitat econòmica d’inventar-me la
feina perquè no en tenia i una ne-
cessitat de participar en el debat
que s’està produint en la societat
sobre com construir una nova ma-
nera d’organitzar-nos per viure
junts, ja que l’actual no ens serveix
per a la felicitat. Ni tan sols per a la
supervivència.

Com deia J.L. Sampedro, ¿creus
que estem condemnats a l’extinció?
Absolutament. El sistema capitalis-
ta és literalment suïcida. El seu
afany d’acumulació no té límits. Ai-
xò va contra la vida. No pots agafar
recursos il·limitadament, ho has de
fer proporcionadament al que ne-
cessites i al que hi ha.

No tothom està disposat a canviar.
No ho estan les persones que estan
al capdavant de les institucions: ni
els polítics ni els poders econòmics,
els bancs i les grans empreses. I no

Alberto San Juan oferirà quatre funcions al Teatre
Barts aquest cap de setmana. EL TERRAT

volen canviar el món perquè l’han
construït per al seu benefici particu-
lar a costa del patiment dels altres.

¿El monòleg és una confessió o una
conferència?
És una barreja de teatre documen-
tal i confessió personal, tot això en
format de monòleg còmic. A l’espec-
tacle s’hi aporten dades, noms i cog-
noms, dates, fets, extrets de llibres.
El monòleg també sorgeix d’un ig-
norant que comença a llegir per in-
tentar entendre alguna cosa del que
passa. Inevitablement la investiga-
ció et porta 40 anys enrere, a la
Transició, en què crec que es van
tancar alguns acords entre elits que
condicionen la nostra vida de mane-
ra molt negativa.

Aquest Autorretrato de un joven ca-
pitalista, un jove que té un comp-
te en un banc i té una mútua mèdi-
ca, ens retrata a tots?
En un sistema capitalista, el valor
del que és viu queda desplaçat pel
valor de la propietat. I la finalitat és
acumular la propietat privada més
gran possible. Tot t’hi empeny. I és
molt difícil viure aquí dins sense
participar-hi. Per canviar-ho, però,
has de pensar fins a quin punt parti-
cipes en aquest sistema de saqueig
i què pots canviar: ja pots marxar
dels bancs tradicionals i de les grans
elèctriques, per exemple. No pots
sortir al carrer a protestar i pagar el
sopar amb la targeta d’un gran banc.

Això demana un esforç individual.
Sí: canviar les coses demana un es-
forç, perquè suposa canviar una
inèrcia de molts anys. I perquè su-
posa assumir un risc.

Sortir a fer aquest monòleg és la te-
va manera de contribuir al canvi?
Sí, però en absolut em poso en to
predicador, ni faig un sermó, ni em
crec en possessió de la veritat. De-
finiria el monòleg com la conversa
d’un ignorant que es comença a fer
preguntes.

Fins a quin punt és humorístic?
Tant com puc. L’humor és un ins-
trument revolucionari, perquè una
de les grans victòries de la política
de saqueig que està imposant el go-
vern és amargar la gent i enfonsar-
la en una depressió.

¿La por de perdre-ho tot és l’únic
que ens paralitza?
La por i la ignorància han sigut dues
polítiques d’estat en aquest període
democràtic.e

Capitalisme “El sistema capitalista és literalment
suïcida” Comèdia “L’humor és revolucionari, per-
què una victòria de la política del govern és amargar
la gent” Compromís “El canvi suposa un risc”

Investigació
“A la Transició
es van tancar
acords entre
elits que
condicionen
la nostra vida”

Alberto San Juan
ACTOR I AUTOR D’‘AUTORRETRATO DE UN JOVEN CAPITALISTA ESPAÑOL’
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