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Ricard Borràs porta al Teatre de
Salt «Els mots i la cosa» el
divendres 11 de març. A més del
protagonista és l’adaptador
d’aquesta fusió entre teatre i
filologia catalana que va de les

mil i una maneres d’anomenar
el sexe i les seves pràctiques

La «cosa» del títol és... la cosa en
què estic pensant?

És exactament aquesta cosa. L’o-R

P

«Animo la gent que
no es conformi a
dir “més, més” en el
moment crucial» 

Ricard Borràs
bra té una primera part al teatre en la qual jo
suggereixo coses, però la segona part l’ha de
completar cadascú a casa seva.

Però vostè com en diu, de la cigala?
De moltes maneres. El samaler està molt bé.

També m’agrada la pixa, la fava, el melindro....
Quan ha dit «pixa» m’he emocionat a cau-

sa de la nostàlgia. Per què ja no es fa servir?
La pixa ha caigut en desús.
Es refereix a la paraula, espero
He, he, les paraules, com totes les coses, al-

gunes triomfen i altres perden pistonada. En
canvi, la paraula més usada és polla... que en
català no és correcta. Que cadascú en pensi
el que vulgui.

Quin és el sinònim més curiós?
Per exemple, aquest castellà: frijolón. Tam-

bé son curioses les del català antic: la quirra,
el príap... 

Cal saber triar el mot just en cada mo-
ment?

Pel poder tots els pretextos són bons per im-
pedir que els homes i les dones s’estimin. Per
tant, tota imaginació i diversitat que hi puguem
posar, serà benvinguda. Animo la gent que no
es conformi a dir «més, més» en el moment
crucial, sinó usar un llenguatge més ric: «ma-
ta’m, no t’estiguis de res...»

Les dones són més tallades a l’hora d’in-
ventar noms de... la cosa?

El desitjable seria que no, i em penso que
actualment no és així. Abans sí, les nostres
àvies s’havien de rentar la boca si deien una
paraula d’aquestes.

Hi ha algun mot que detesti que apliquin
a la seva... cosa?

A ningú agrada que li diguin que s’ha des-
trempat. O que ha fet figa. I molt més als ho-
mes.

El dia que algú es va referir a la meva... cosa
com a «penis», sí que em va destrempar. Pen-
sava que em volia col·locar una sonda.

L’entenc, «penis» és ridícul. És com dir a una
dona «deixa’m que et toqui la vulva», es fotrà
a riure. Si li dius «tens una patatona molt
maca», segur que la cosa canvia.

Per ser un país com cal a Catalunya li fal-
ta un refrany com l’espanyol «Picha española
no mea sola»?

Tenim frases molt maques: «Any de rove-
llons, neu fins als collons». No em pregunti per
què, però això es deia.

Què trigarà el ministre de l’Interior a
prohibir paraules obscenes a l’escenari?

A mi, el que faci el ministre de l’Interior...
Miri, més bestieses de les que ja ha fet, és molt
difícil que les faci. En realitat, si ens prohibís
ens faria un favor, perquè ho seguiríem fent
igual i tindríem més públic. El que diguin ells
m’importa tres raves. Com deia en Buñuel, la
imaginació és la millor arma dels humans per
anar contra la mediocritat.
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«”Penis” és
ridícul. És com
dir a una dona
“deixa’m que et
toqui la vulva”,
es fotrà a riure.
Si li dius “tens
una patatona
molt maca”,
segur que la
cosa canvia»

Ricard Borràs
assenyala que la
paraula més
usada per definir
la... cosa és “polla”,
que en català no
existeix
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les darreries del segle
XIX, les pressions fetes
per diverses associacions
civils als Estats Units van

aconseguir que els polítics comen-
cessin a prendre’s de debò la necessi-
tat de crear mesures a favor de la sa-
lut i higiene pública. Des dels poders
públics es van començar a planificar
els grans sistemes d’infraestructures
d’aigua i clavegueram. Es va comen-
çar a netejar els carrers, on la prolife-
ració del transport animal els con-
vertia en un eixam de fems, i van co-
mençar les polítiques actives per re-
duir les infeccions que feien que un
de cada quatre infants morissin. Hi
ha moments en la història de la hu-
manitat on s’han fet polítiques de di-
visió d’honor. Quan hem tingut polí-
tics, més enllà de les seves ideologies,
que han tingut la visió i la informació
suficient per defensar prioritats i
aconseguir el progrés de la societat.
El canvi de segle XIX a XX va ser un
moment de grans apostes polítiques.
Als mateixos Estats Units, un presi-
dent republicà, Theodore Roosevelt,
desfeia oligopolis; i a Europa, Alema-
nya era el paradigma en l’aposta per
un estat del benestar embrionari. El
sector públic, que és de tots perquè el
financem amb els impostos que pa-
guem, té una misió fonamental: mar-
car directrius, veure necessitats, con-
trolar que el pati no s’esvaloti i deixar
que la llibertat de creació, d’empresa
i de voluntats, faci bé la seva feina de
forma competitiva i al servei del ciu-
tadà. Avui, quan escolto quines són
les prioritats que els nostres polítics
ofereixen, veig més del mateix, més
tòpics al voltant del  R+D+i i les noves
energies i poca ambició. Una ambi-
ció que, precisament, quan els recur-
sos són més escassos, hauria de ser
molt més necessària.
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