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Joan Ollé dirigeix una oda 
teatral als barbarismes

que ens vénen dels avis”. Tres alum-
nes seves de l’Institut del Teatre 
(Laura Pujolràs, Cristina Arenas i 
Blanca Garcia Lladó) interpreten 
tots els personatges que declamen, 
amb aquest català no normatiu, so-
bre amor, mort, escola, vehicles, bri-
colatge, Catalunya, etc. El pressu-
post del muntatge són 16,50 euros. 

“Catalunya, que reivindica la llen-
gua com un dels seus pilars d’identi-
tat, sense cap mena de dubte és la 
que pitjor la parla respecte a la nor-
mativa”, exposa el director. No vol 
entrar en la polèmica de si el proble-
ma és de la normativa, dels profes-
sors o dels parlants, però apunta que 
deu tenir-hi a veure “la convivència 
amb el castellà i una certa tradició li-
terària, com Santiago Rusiñol o 
Emili Vilanova, que tracten el costu-
misme”. Si mai es publica el seu dic-
cionari, seria una antiguia per als 
lingüistes. “Hi va haver un moment 
terrible però potser eficaç del pri-
mer pujolisme en què hi havia una 
noia estúpida que es deia Norma; 
després, algun lingüista curt de mi-
res amb allò d’àdhuc i nogensmenys, 
cosa que ningú diu al carrer i que és 
una llengua postissa. Però em sem-
bla que actualment no hi ha censura, 
tots parlem un català més o menys 
estàndard. Per això faig l’homenat-
ge al barbarisme, són Paraules 
d’amor al parlar del carrer, a unes 
musicalitats i expressions que es 
perdran”, defensa Ollé.e

TEATRE

L’espectacle que acaba d’estrenar 
Joan Ollé –que fins ara havia teatra-
litzat tòtems com Maragall, Espriu, 
Estellés, Pla o Rodoreda– es basa en 
un llibre que a ningú li sonarà de res, 
el Diccionari tontu (Elogi del barba-
risme i d’altres barbaritats de la par-
la catalana). I no sonarà a ningú 
perquè en realitat encara no ha si-
gut publicat sinó que es tracta d’un 
recull de milers de barbarismes ela-
borats en quatre mil frases que Ollé 
s’ha aplicat a col·leccionar en els úl-
tims mesos. Ara el director hi ha do-
nat un títol suggeridor, Paraules 
d’amor, i ha transformat l’estudi en 
un espectacle escènic, senzillament 
per poder dir amb ritme, gràcia i 
agrupats per temes tots els barba-
rismes que se li podrien arribar a 
acudir a un català. L’espectacle –“Jo 
en diria la tonteria, que és un bar-
barisme”, aclareix– estarà en cartell 
a La Seca fins al 6 de desembre. 

“Amb uns quants amics sempre 
hem jugat a dir col·lègit, des de luego 
i puesto. Només per divertir-me, tot 
i que miro de parlar i escriure el ca-
talà tan bé com puc, em vaig posar 
a detectar barbarismes –explica 
Ollé–. La broma va arribar a obses-
sionar-me fins a passar-me 12 hores 
pensant en això. Els que m’agraden 
més són els que parlen del poble, els 
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Joan Ollé ha estrenat Paraules d’amor a La Seca. DAVID RUANO / TNC

Jaume Cabré debuta en el 
conte infantil gràcies al seu nét

La il·lustradora Júlia Sardà i l’escriptor Jaume 
Cabré amb En Pere i el bosc a les mans. PERE VIRGILI

barca un nen en un viatge noc-
turn amb l’única companyia 
d’animalons –un eriçó, un puput, 
una guilla, un gripau, un esquirol, 
un mussol, un liró i una família de 
conills– a la recerca del seu cot-
xe de bombers de joguina. 

L’autor de Les veus del Pama-
no s’estrena així en el gènere de 
l’àlbum il·lustrat amb un títol que 
té reminiscències del clàssic po-
pular En Pere i el llop però tam-
bé ingredients màgics d’Alícia al 
país de les meravelles. “Mentre 
escrivia no tenia cap conte clàssic 
al cap –confessa–, però és molt 
probable que cada cosa surti de 
deu contes diferents”. “És com 
un conte clàssic –opina l’editora 
Patrizia Campana–, és molt sen-
zill però amb molts elements”. 
Un parer que comparteix la il·lus-
tradora. “Té un to diferent, sin-
cer, honest, simple”, explica Sar-
dà, que ha buscat solucions origi-
nals per explicar la història amb 
solapes i encunyacions en moltes 
pàgines. “És una capseta de sor-
preses, un món màgic que man-
té els ulls oberts de petits i grans”, 
lloa Cabré.  

Quin serà el seu pròxim llibre? 
L’autor assegura que escriure per 
a infants no és fàcil: “Estem molt 
acostumats a la mirada de l’adult 
i no a la del nen –diu–. És un lec-
tor intel·ligent però no culte en el 
sentit convencional. Li has de po-
der dir coses essencials, que tin-
guin interès i que estiguin pensa-
des per a un univers mental d’al-
gú de 2 a 6 anys, que és molt di-
ferent”, explica. El seu nét va ser 
qui li va fer d’editor i fins i tot va 
instigar-lo a canviar el final.  

Pel que fa a la seva pròxima no-
vel·la d’adults –Jo confesso és del 
2011 i després només ha publicat 
l’assaig Les incerteses, al febrer–, 
Cabré és reticent a explicar en 
quina fase està: “Sempre treballo. 
Però costa. El conte és una cosa a 
part, que faig amb por i responsa-
bilitat”. El que és segur és que té 
una altra néta, la Mariona, i que 
per “justícia equitativa” mereix la 
seva aventura il·lustrada.e

L’escriptor publica l’àlbum il·lustrat ‘En Pere i el bosc’

LLIBRES

Quan als anys 70 van néixer els seus 
dos fills, l’escriptor Jaume Cabré es 
va fer un tip d’explicar-los contes 
infantils cada vegada més sofisti-
cats. Per al gran, va arribar a inven-
tar-se un conte que va durar tres 
anys, cosa que va haver de repetir 
amb la nena “per justícia equitati-
va”. Quan van ser més grandets i ja 
podien llegir, els va escriure dues 
novel·les, La història que en Roc 
Pons no coneixia (1980) i L’Home de 
Sau (1985). Llavors es va proposar 
fer novel·les per a joves cada quatre 
o cinc anys. “Però no vaig tenir més 
fills”, raona. Així que es va acabar la 
seva aportació a la literatura infan-
til. Fins ara, que té un nét de cinc 
anys, el Pere, que li ha tornat a ac-
tivar la inspiració. “M’hi he posat 
més d’hora. Com a avi tens més dis-
tància i més possibilitats”, diu. I no 
només va imaginar un conte sinó 
que es va proposar publicar-lo “amb 
una finalitat instrumental: m’agra-
da explicar-li contes, però ara ho pot 
fer qualsevol”, diu. Estrella Polar 
(en català) i Timun Mas (en caste-
llà) acaben de publicar En Pere i el 
bosc, un preciós àlbum il·lustrat per 
Júlia Sardà en què l’escriptor em-
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Dificultat  
L’autor explica 
que els joves 
són “lectors 
intel·ligents 
però no 
cultes” 


