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Amparanoia i
Jarabe de Palo
actuaran al Caixa
Sabadell Etnival
● Barcelona. Els grups
Amparanoia, Jarabe de
Palo i Costo Rico actua-
ran en la quarta edició
del Caixa Sabadell Etni-
val, que tindrà lloc del
19 al 21 de juny a l’Au-
ditori i el parc de les Ri-
bes del Ter de Girona.
Aquest any el festival no
es farà coincidir amb la
revetlla de Sant Joan, si-
nó que tindrà lloc el cap
de setmana abans, entre
el dijous 19 i el dissabte
21 de juny. El dijous 19
tindrà lloc l’únic concert
de pagament del festi-
val: el que oferirà Jarabe
de Palo a l’Auditori,
com a única actuació fo-
ra de temporada del Re-
ciclando Tour, que ha
tingut lloc entre el febrer
i l’abril, només en tea-
tres. El parc de les Ribes
del Ter, just darrere del
pavelló de Fontajau, tor-
narà a ser l’espai princi-
pal del festival, amb les
actuacions gratuïtes i a
l’aire lliure de diversos
grups com ara Costo Ri-
co i Amparanoia, banda
que està portant actual-
ment la seva gira de co-
miat. / X.C.

Stage estrena
una entrada per
a vips per a
«Mamma mia!»
● Barcelona. Des de de-
mà Stage Entertain-
ment posa en servei la
Butaca d’Or, un servei
exclusiu adreçat a un
màxim de vint persones
per sessió que, a més de
gaudir de l’espectacle
del BTM des de seients
privilegiats, disposaran
de pàrquing gratuït, un
recorregut pel back sta-
ge i atenció personalit-
zada. Les entrades cos-
taran 120 euros i es po-
dran adquirir per les
sessions de dimecres a
diumenge. Stage ja va
posar a la venda entra-
des més cares en les
sessions de Cabaret a
l’Apolo. Es tractava de
butaques posades a pri-
mera filera en què se
servia cava, i eren les
entrades que primer
s’esgotaven. Tot i l’o-
portunitat de serveis
exclusius, Stage entén
que el musical ha d’es-
tar obert a la màxima
possibilitat de públic i,
per això, planteja els es-
pectacles en sales d’una
capacitat superior al
miler de localitats. / J.B.

● L’artista Moncho Borra-
jo abandona els escenaris
amb l’espectacle Despedi-
da y cierre. Seran només
disset sessions a l’Apolo de
Barcelona, a partir de di-
vendres. Borrajo, de 60
anys, ha decidit fer cas de la
seva amiga Concha Piquer
i deixar l’escena quan in-
tueix que la seva populari-
tat baixa el primer esglaó.

Borrajo va debutar a

Barcelona fa trenta anys, al
Casino de Barcelona com a
Don Chufo. Per a l’espec-
tacle ha recuperat les seves
vuitanta jaquetes estrafolà-
ries dels muntatges ante-
riors. L’actor disposa d’un
espectacle de dues hores i
mitja amb què es recuperen
els seus millors gags i es
manté la seva habilitat
d’improvisar entre el pú-
blic, sense ganes d’ofendre
però castigant aquell que

arribi tard o a qui soni el
mòbil. Moncho va arribar
a Barcelona quan ja feia
vuit anys que actuava per
cabarets amb una guitarra.
Després de trenta-vuit
anys dormint en hotels i
quan ja en fa cinc de la
mort de la seva mare («fins
llavors no em pensava que
es podia ser orfe als 55»),
centrarà la seva vida artís-
tica en la pintura i en l’es-
criptura. També dedicarà

temps al seu pare, de 88
anys –«ens necessitem»–.
Políticament incorrecte,
continua obsessionat amb
la llibertat que dóna l’esce-
na («el teatre és l’últim re-
ducte de llibertat perquè
els polítics només temen la
televisió»).

Còmic de la generació
de Pedro Ruiz i Mari Car-
men y sus muñecos, fill ar-
tístic de Miguel Gila, entre
d’altres, s’ha adonat que el

seu públic ja ronda els 70.
No té nous espectadors per-
què no surt a la televisió,
segons s’exclama. I no surt
a la petita pantalla perquè
TVE li ha refusat algun
programa amb la valoració
de «massa intel·ligent».
Diu que no té distincions
públiques (sí de la gent del
carrer) perquè no ha fet el
joc als polítics: aquest és
«un país de favors», l’hàbi-
tat dels «mediocres».

El còmic Moncho Borrajo s’acomiada fent un
repàs dels seus trenta anys de carrera a Barcelona

J.B. / Barcelona

«Totes les llengües estan
vives i en moviment, per
això els neologismes són
del tot naturals, el que no
és tan natural és que no ha-
gin suscitat cap interès des
del punt de vista polític, ja
que és un fenomen de caire
sociolingüístic». Teresa
Cabré assenyala que a tra-
vés dels neologismes es
pot veure l’evolució d’una
llengua: «Si una llengua
no és capaç de crear parau-
les noves per ella mateixa
vol dir que passa alguna
cosa.» En conseqüència,
estudiar la neologia per-
met veure l’estat de salut
d’una llengua.

L’especialista destaca
que, entre els diferents ti-
pus de neologismes («pa-
raules que encara no estan
incloses en els dicciona-
ris»), els que més interes-
sen són «els espontanis»,
com ara els que apareixen
en els mitjans de comuni-
cació. D’això, se n’ocupa
des de fa vint anys l’Ob-
servatori de Neologia, que
recull sistemàticament els
neologismes publicats en
els diaris tant en català
com en castellà. També
existeix una xarxa d’ob-
servatoris de totes les llen-
gües romàniques. «Al se-
tembre vam posar en mar-
xa una nova xarxa que re-
cull els neologismes de les
diferents varietats del ca-
talà», va explicar la pro-
fessora en roda de premsa.

Cabré va anunciar que
tenien previst demanar su-
port als mitjans de comu-

nicació per tirar endavant
la tasca de l’Observatori:
«El nostre objectiu és pro-
moure la neologia més en-
llà d’aspectes acadèmics.»

Unió lingüística
De la seva banda, Joan
Martí i Castell, president
de la Secció Filològica
(SF) de l’Institut, va plan-
tejar una qüestió: «Si la
Unió Europea serveix per
estar connectats a nivell
europeu, hauríem de fer el
mateix amb les llengües
romàniques i constituir un
nucli de poder per poder
treballar plegats i intercan-
viar mètodes i sistemes de
treball. La Unió Europea
s’ha d’aplicar també a les

llengües d’Europa.»
Martí i Castell va tractar

d’aspectes com ara la
«competitivitat de la llen-
gua» que determina la se-
va vitalitat: «Una llengua
competent vol dir que té
recursos darrere i per això
és capaç de crear nous ter-
mes.» El professor va ex-
plicar que, entre les llen-
gües romàniques, n’hi ha
de minoritzades, com ara
el català, i d’altres que no:
«Les minoritzades han de
fer més atenció a la genu-
ïnitat a l’hora de crear no-
ves paraules, han de pro-
curar controlar els es-
trangerismes i mirar de no
introduir-los arbitrària-
ment», una idea que com-

parteix amb Salvador Gi-
ner, president de l’IEC,
per qui és important filar
prim a l’hora d’acceptar
neologismes en el context
actual de globalització.

Alguns dels termes que
analitzaran aquests dies
els especialistes en el con-
grés són blog, online, anti-
sistema, ecosocialista i in-
cívic, extrets tots dels dia-
ris.

El congrés ha superat
amb escreix les expectati-
ves de participació amb
230 inscrits i té la particu-
laritat que no hi haurà tra-
ductors en cap de les diver-
ses ponències programa-
des, seguint tres principis
bàsics: diversitat, respecte

i intercomprensió.
A més, la iniciativa, la

primera que s’organitza
d’aquestes característi-
ques, té voluntat de perdu-
rar, tal com va avançar Ca-
bré: «El nostre objectiu és
organitzar una sèrie de
congressos cada tres anys i
també ens plantegem crear
en el futur una associació
internacional de neolo-
gia.»

El conseller de la Vice-
presidència de la Generali-
tat, Josep-Lluís Carod Ro-
vira, inaugurarà el congrés
juntament amb altres per-
sonalitats del món acadè-
mic a dos quarts de set de
la tarda a la sala Prat de la
Riba de l’IEC.

Lingüistes d’arreu del món debatran la
creació de noves paraules a Barcelona
El I Congrés Internacional de Neologia té la vocació de perdurar per mitjà d’una associació estable

Joan Martí i Castell, Salvador Giner, Carmen Pérez Vidal i Teresa Cabré, ahir, durant la roda de premsa. / JORDI PARETO

● Barcelona és la seu fins al 10 de maig del I
Congrés Internacional de Neologia en les Llen-
gües Romàniques (Cineo), organitzat per l’Ob-
servatori de Neologia, l’Institut Universitari de

V.G./ Barcelona Lingüística Aplicada i la Universitat Pompeu
Fabra (UPF) a la seu barcelonina de l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC). L’objectiu de la tro-
bada, en què participaran especialistes d’arreu
del món, és analitzar com es creen noves parau-

les, un fenomen que, segons Teresa Cabré,
membre de l’IEC i catedràtica de lingüística
aplicada de la UPF, permet veure l’estat d’una
llengua. Els organitzadors es plantegen, a més,
crear una associació internacional estable.


