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Atzucac,
‘bochinche’

JORDI

Puntí

Aquesta és terra
de filòlegs i sovint les
paraules interessen
més per la forma
que pel contingut

Fa uns quants dies vaig atrapar
al web de The New York Times un
vídeo meravellós. Una àvia, a la Xi-
na, parlava dels temps difícils des-
prés de la guerra amb el Japó i can-
tava una cançó de bressol. «Dorm
de seguida –deia la lletra–, que he
d’anar a treballar». Les imatges
il.lustraven un reportatge sobre
una llengua, el manxú, que és a
punt de desaparèixer: parlada en
un racó de la Xina, antigament ha-
via sigut la llengua d’una dinastia
poderosa, però avui només la par-
len 18 persones i totes tenen més
de 80 anys. La calma amb què par-
lava aquella pagesa, del tot aliena a
la sentència irreversible, em va fer
pensar en Caçadors de paraules, el
programa de TV-3 sobre el català.

Caçadors de paraules em sembla
un document excel.lent sobre el ca-
talà. El to és enginyós, desacomple-
xat, natural i divertit. La seva apro-
ximació a la llengua és di- dàctica
però sense voler alliçonar. Tanma-
teix, em fa por que el seu èxit
d’audiència es degui en part a la re-
lació obsessiva que alguns catalans
mantenen amb la seva llengua.

Aquesta és terra de filòlegs i so-

vint les paraules interessen més
per la forma que pel contingut.
Surt un diccionari nou cada cinc
anys, però s’ignora la gramàtica.
Enlloc del món passa res semblant:
aquí hi ha gent que interromp una
conversa per ponderar el nivell de
català, o l’originalitat de tal parau-
la, o la bona pronúncia que té un
hom.

La sublimació d’aquesta actitud,
als antípodes de Caçadors de parau-
les, són aquelles enquestes que pug-
nen per buscar «la paraula més bo-
nica». Cursis i ingenus hi cauen de
quatre grapes.

L’última proposta, més raonada,
ha arribat de l’Escola d’Escriptura
de l’Ateneu i l’Escuela de Escritores
de Madrid. En aquest cas, es tracta-
va d’apadrinar paraules en desús,
que estan missing . Un total de
22.000 persones van votar i al final
hi ha hagut dues paraules guanya-
dores (perquè sempre cal que hi ha-
gi un guanyador): atzucac en català
i bochinche en castellà. Altres parau-
les escollides en català van ser be-
caina, setciències, rufaquejar, bet-
zef... Tan perdudes que ni el correc-
tor de word les reconeix. Quan les
pronuncio, m’imagino (en un fu-
tur llunyà) la versió catalana
d’aquella àvia del vídeo: «Yo ya lis
tinc dit als meus néts: n’hi ha que
estudiar a betzef, sense fer la becai-
na, o el futur se convertirà en un
atzucac».

La dansa de la felicitat
Eduard Punset comenta sis coreografies basades en els seus textos científics sobre
la recerca més elemental de l’ésser humà H Les peces es representen al TNC

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

ADAPTACIÓ ESCÈNICA DE TEXTOS D’UN PENSADOR POLIFACÈTIC

Diu Eduard Punset que la felicitat
és «l’absència de la por». I que la
creativitat és una «drecera cap a la
felicitat». Agosarats i creatius, sis
coreògrafs –Inés Boza, Germana Ci-
vera, Jordi Cortés, Pere Faura, Tho-
mas Noone i Montse Sánchez–, so-
ta la coordinació de Sol Picó, han
portat a escena les seves diferents
mirades sobre aquesta recerca es-
sencial de l’ésser humà que analit-
za el text científic i divulgatiu de
Punset. Viatges a la felicitat, una ini-
ciativa inscrita dins del Projecte
Tdansa, es presenta dividida en dos
espectacles amb tres peces cadas-
cun, programats en dies alterns,
excepte els dissabtes, que es repre-
sentaran les sis obres en dues ses-
sions.

L’estrena de les obres, dijous a la
Sala Tallers del Teatre Nacional de
Catalunya, va comptar amb la
presència de Punset, que es va mos-
trar «molt feliç i gratament sor-
près» amb el resultat. «Normal-

ment quan es fan coses experimen-
tals i molt pures, es corre el perill
que avorreixin el públic. Però no ha
sigut així. M’ha agradat molt, estic
molt emocionat. En aquest projecte
hi ha un salt de l’evolució de la capa-
citat metafòrica de comparar coses
en principi disperses. La creativitat
ha trencat les barreres entre la lite-
ratura i la dansa». Aquestes són les
seves reflexions sobre cada peça.

1 ‘Before’, de Thomas Noone. «En
aquesta obra s’expressa la dificultat
de gestionar les emocions, com
aquestes poden anar malament,
com es pot fracassar; el drama i la
imatge de no aconseguir una bona
gestió de les emocions; aquestes fa-
llen i no arriben a cap bon lloc».

2 ‘L’últim vol’, de Montse Sánchez.
«Igual que la primera peça, reflec-
teix la part negativa de les emo-
cions. La tristesa de veure unes sen-
sacions que no acaben de transfor-
mar-se en una emoció més feliç, que
no troben el camí».

3 ‘Streaptease programat’, de Pere
Faura. «Fa suggeriments, dóna pis-
tes [s’escolta la veu de Punset par-
lant d’un ocell que cantava només
per ser feliç]. Reflecteix aquesta idea
de com una persona no es necessita
més que a si mateixa per ser feliç;
com una persona ballant sola».

4 ‘The forest’, de Germana Civera.
«En aquesta peça hi ha menys dansa,
i crec que per al públic serà més
difícil d’entendre i de seguir. És una
visió biològica primària. Una visió
prehumana, purament biològica,
que ens porta a un estadi anterior al
llenguatge i la raó», explica la co-
reògrafa.

5 ‘Tara’, de Jordi Cortés. «Jo en-
tenc aquesta peça com una visió
artística del que significa la pèr-
dua, el desemparament. Els cien-
tífics van descobrir fa poc que el
desemparament que li provoca a
un adult l’abandonament del seu
enamorat fa que al cervell es des-
pleguin els mateixos mecanismes
que quan un nadó plora al ser
abandonat al seu bressol. El desa-
mor i l’abandonament del nadó
produeixen les mateixes defenses,
que són poquíssimes».

6 ‘A 29° del paradís’, d’Inés Boza.
«Aquesta coreografia és una explo-
sió d’expressivitat; una explosió
d’emocions efímeres però intenses
com la felicitat. Una cosa bonica
que té i que els treballs científics
han demostrat fa només uns 10
anys és que l’amor és un compo-
nent fonamental per a la felicitat.
Abans es parlava de la importància
de les relacions personals, ara de
l ’amor , tant per bé com per
mal».H

«La creativitat ha
trencat les barreres
entre la literatura
i la dansa», afirma
el divulgador
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