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Cartografia
Grundig

D
urant el segle XX la llengua
catalana ha protagonitzat di-
verses obresmagnes en l’àm-
bit lexicogràfic, lamés impor-

tant de les quals el diccionari de
Pompeu Fabra. Al seu costat, emergei-
xen l’Alcover-Moll (que aplega demane-
ra exhaustiva les variants valencianes i
balears) o el Coromines (que es capbus-
sa en la fascinant etimologia de cada
mot). Hi ha més obres destacades, algu-
nes d’elles en curs, perquè la lexicogra-
fia catalana sempre ha estat capdavante-
ra a l’hora de sistematitzar els tresors
verbals.N’hi ha una que emporta de cor-
coll. D’entrada, perquè no tinc cap pres-
tatgeria on posar-la dreta, però també
perquè en aquests últims quatre anys
m’he trobat fent el que feien els seus au-
tors fa quatre dècades: anant pels pobles
amb l’Espartac Peran i l’equip d’exte-
riors del programa de TV3 Divendres
per fer la secció Paraules en ruta. L’obra
és l’Atles lingüístic del domini català
(IEC). El volum més recent ja és el sisè,
signat per Joan Veny i Lídia Pons i Grie-
ra, que recull termes de la vida pastoral i
dels animals domèstics. L’obra és de
gran format (52x30 cm) i encabir llibres
de mig metre a la biblioteca requereix

prestatgeries de mida monacal, però ai-
xò no treu que el consulti còmodament
falcat en un sofà. Amés, elmateix projec-
te inclou una versió reduïda de caràcter
interpretatiu anomenada Petit Atles del
qual ja han sortit tres volums.
En aquest sisè volum del gran, els ter-

mes cartografiats que contenen més va-
rietat d’informació són els relatius al
porc. Des del ganivet dematar-lo als bu-
dells, les entranyes, el pernil o la salmor-
ra, la variació de denominacions i pro-
núncies és colossal. Del ganivet (o ga-
vinet, guinavet, guinoveta) també se’n
diu degollador, matador, acorador, pu-
nyalet o punxó en altres indrets del do-
mini. Concretament en els 190 punts
que abasta l’enquesta, des de Salses (1) a
Guardamar (190). Tot i que Badia iMar-
garit ja havia començat a projectar una
obra així l’any 1952, les enquestes de les
quals prové el contingut es van fer entre
1964 i 1978, sempre a l’estiu, i fins al
1989 no se’n va poder plantejar la publi-
cació, encara en curs. Cada enquesta
constava de 2.500 preguntes i requeria
tres dies de feina a la població. Els en-
questadors arribaven en cotxe de línia,
buscaven informadors a través de l’ajun-
tament o el senyor rector i després en
temptaven la paciència amb una enques-
ta d’hores. Aquests herois del treball de
camp en l’època hippy van ser, principal-
ment, Joan Veny, Lídia Pons, JoanMar-
tí i Joaquim Rafel. Els seus quaderns
són una joia, amb anotacions i dibuixets
dignes dels viatges del capità Cook. Però
la gran innovació del seu treball de
camp va ser que van enregistrar les veus
dels informadors per transcriure’n fonè-
ticament la pronúncia. La doctora Pons
encara recorda el que pesava l’andròmi-
na que els ho va permetre: un magnetò-
fon Grundig TK de quinze quilos. Tots
els volums de l’Atles pesaran més.

JUSTO BARRANCO

Barcelona

E
s un torrent d’energia, di-
vertida, molt segura de si
mateixa. La soprano Patri-
cia Racette (New Hamp-
shire, 1965) debuta avui al

Liceu en un paper que ha cantat en
més de 150 ocasions: serà la soferta
Cio-Cio-San en la reposició del mun-
tatge de Madama Butterfly. Una Cio-
Cio-San que, diu Racette, és molt im-
madura, però que necessita unamadu-

resa enorme per afrontar-la. Ella ho
sap molt bé. Racette va realitzar el seu
debut professional als 21 anys precisa-
ment amb aquest rol. “Oh, Déu, era
una nena petita. La vaig cantar, vaig
anar de gira i la vaig deixar de banda.
No he tornat a cantar-la fins al 2004.
Era massa jove per a un rol tan enor-
me. He fet moltes Bohèmes i Traviates
fins que em va semblar apropiat tornar
a Madama Butterfly”, recorda.
Perquè. assenyala, per ser Cio-Cio-

San “necessites stamina –resistència,
fortalesa–, una certa saviesa escènica,

saviesa del moviment, i conèixer la te-
va veu tècnicament, perquè és un pa-
permolt exigent: el personatge és com-
plex i amés canta i canta i canta”, riu. I
explica que de les versions de Mada-
ma Butterfly que ha interpretat la que
més recorda és la d’Anthony Min-
ghella, “única, nova però mantenint
els aspectes tradicionals”, tot i que diu
que l’actual producció del Liceu és
“molt elegant, bella, estilitzada”.
Amb formació de jazz i amant del ca-

baret, a Racette li agraden els desafia-
ments escènics. “No sóc de les que es
posen allà i a cantar, vull estar involu-
crada en el drama. M’encanten els
nous directors, les noves perspectives
de l’obra..., especialment quan funcio-
nen bé”, somriu. I diu que directors
d’escena com Richard Jones o Jona-
than Kent són increïbles. “M’agrada
que s’integri el teatre amb la música,
perquè aquest art va d’això”. I diu que
no li fa res penjar pels aires si això sig-
nifica alguna cosa: “Si informa el mo-
ment dramàtic, és excitant”. En aquest
sentit, reconeix, “sóc potser més ac-
triu que cantant. Faig broma i dic que
vull oblidar que estic cantant. Vull que
tot sembli natural, real. És per això
que faig cabaret. És tan íntim, la gent
més a prop demi que vostè. Ésmerave-
llós... quan t’hi acostumes”.
Té per davant nous papers aAndrea

J. BARRANCO Barcelona

L
es imatges són prodigioses.
Una ballarina provant de ba-
llar –i aconseguint-ho– entre
un bosc de dosmil fils. La ba-

llarina és l’excepcional Kaori Ito
(1979), que després de deixar el seu Ja-
pó natal de ben jove per dedicar-se a la
dansa contemporània ha treballat amb
Philippe Découflé (a la fabulosa Iris),
Alain Platel, Sidi Larbi Cherkaoui,

Guy Cassiers o James Thierrée, el nét
de Chaplin, a qui va assistir en el fasci-
nant espectacle Raoul. I el bosc l’ha
creat per a ella el director teatral fran-
cès Aurélien Bory (1972), un director
procedent del malabarisme que fa un
teatre físic en l’encreuament demoltes
disciplines i a qui ja es va poder veure
al festival Grec del 2011 amb el robot
de Sans objet. Tots dos es coneixien
des de fa anys i han acabat creant ple-
gats Plexus, un retrat de la ballarina a

través d’un dispositiu escènic de dos
milers de fils, un dispositiu molt fort
malgrat el qual Kaori Ito és capaç de
ballar i dematerialitzar el buit, “creant
un espai metafísic que dóna una altra
dimensió a la dansa i a la seva relació
amb la mort”, diu Bory.
Perquè, apunta, “al cap i a la fi acos-

tumem a fer retrats d’aquells que han
mort”. Encara quemés quemort, mati-
sa, “l’obra parla de la desaparició. Tota
l’estructura de Plexus –que avui i de-

Cada enquesta constava de
2.500 preguntes i requeria
tres dies de feina a la
població en qüestió

Patricia Racette dóna vida a Cio-Cio-San
a la reposició de ‘MadamaButterfly’ al Liceu

“Nosési ser fora
de l’armarim’ha
perjudicat”

Unaballarinaentredosmil fils
La japonesa Kaori Ito balla el seumón interior alMercat de les Flors

Màrius Serra
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AmorrenovataPeralada
La soprano AngelaMeade torna a seduir el festival de l’Alt Empordà

Una escena de Plexus, amb la ballarina japonesa Kaori Ito

La soprano, ahir a la nit a Peralada
AGUSTÍ ENSESA

I avui,MiguelBosé

Chénier, laFanciulla o donant vida a Ju-
lie al musical Show Boat. I ara que els
teatres d’òpera no contracten amb tan-
ta antelació vol continuar amb el caba-
ret: aquest any va protagonitzar l’espec-
tacleDiva on detour, del qual ha tret un
disc amb temes de Piaf, Gershwin o
Sondheim. “He cantat La Traviata un
centenar de vegades. I Mimì. Adoro
Puccini, però és la varietat allò que em
manté concentrada en trobar novesma-
neres d’explicar una història”.
Racette, que ha acudit a Barcelona

amb la seva dona, la mezzo Beth Clay-
ton, va sortir de l’armari fa anys i està
contenta dels avenços sobre el matri-
moni homosexual al seu país, on no-
més és legal en alguns Estats. “A Espa-
nya és legal, oi? És fantàstic. És ridícul
per a una altra gent negar el dret que
et casis amb la persona que estimes.
He estat amb Beth 16 anys, compartim
una casa, un gos, tenim una vida har-
mònica. Sempre dic: si no vols casar-te
amb algú del mateix sexe no ho facis,
però no intentaria imposar lameva vo-
luntat als altres... fora de l’òpera”. En
aquest sentit, diu, “m’han preguntat
molts cops si ser fora de l’armari m’ha
perjudicat a la meva carrera. No ho sé.
Potser. El cert és que per a un paper és
igual: si fos heterosexual això no em
faria estar més enamorada d’un home
a l’obra. D’això se’n diu actuar”.c

Avui fa just un any que la so-
prano nord-americana Angela
Meade va conquerir el públic
del Festival Castell de
Peralada amb la sevamagistral
interpretació de Leonora en la
versió per a orquestra de l’òpe-
ra Il trovatore de Verdi. No era
un moment fàcil per a la jove
intèrpret, que una setmana
abans havia perdut la seva ma-
re. Tanmateix, aquella actua-
ció, que va suposar el seu de-
but a Espanya i que inaugura-
va la programació del Festival,
li va valer el premi a la cantant
revelació de la Crítica de la
Temporada 2011-2012 convo-
cat per l’Associació d’Amics
del Liceu. Ahir l’artista va tor-
nar a Peralada i va enlluernar
de nou el públic, amb àmplia
presència d’estrangers, que
pràcticament va omplir el re-
duït aforament de l’església
del Carme (300 persones) en
el segon concert d’aquestaXX-
VII edició.
Meade, nascuda el 1977, està

considerada una de les grans
veus de la lírica internacional i
ja s’ha convertit en una de les
preferides del Metropolitan de
Nova York. Ahir a la nit va in-
terpretar, acompanyada al pia-
no per Danielle Orlando, te-
mes de Strauss, Verdi, Liszt,
Bellini i Rossini. Una selecció
de compositors fonamentals
en els inicis de la carrera
d’aquesta soprano, que va sal-

tar a la fama als Estats Units
amb la Norma belliniana i
l’Ernani verdià fa només cinc
anys i que des d’aleshores ha
aconseguit dos dels premis
més importants que es conce-
deixen als Estats Units als can-
tants d’òpera, comsón el Bever-
ly Sills i el Richard Tucker.
El recital líric, dividit en du-

es parts, va arrencar ambCasta
diva, de l’òpera Norma, l’ària
més coneguda del cèlebre com-

positor italià Vincenzo Bellini
(1801-1835). A continuació va
interpretar cançons de joven-
tut de l’alemany Richard
Strauss (1864-1949), com Cäci-
lie, Befreit i Zueignung, i tres
cançons del compositor i pia-
nista hongarès Franz Liszt
(1811-1886) sobre textos en
francès de Víctor Hugo: En-
fant, si j’étais roi; Oh! quand je
dors i Comment, disaient-ils.
Meade va concloure la primera
part de la seva actuació amb
Beatrice di Tenda, de Bellini.
Després de la pausa, el pú-

blic assistent va poder escoltar
Non sota le tetre immagini, d’Il
corsaro de Verdi. L’actuació
va acabar amb l’ària Bel raggio
lusinghier, de l’òpera Semira-
mide, de Gioacchino Rossini
(1792-1868). El públic la va
acomiadar amb una sonora
ovació i bravos, i ella va res-
pondre amb tres propines, en-
tre les quals Summertime de
l’òpera Porgy and Bess de Ger-
shwin. La lírica a Peralada tor-
narà el 2 d’agost ambhomenat-
ge al bicentenari del naixe-
mentdeRichardWagner a càr-
rec del teatre Mariinski de
Sant Petersburg.c

AGLAE BORY

LLIBERT TEIXIDÓ

Peralada

mà es presenta al Mercat de les Flors
dins de la programació del Grec– és
una lenta desaparició”.
Bory explica que a Plexus utilitza la

dansa com a accés al món interior de
Kaori i remarca que el diàleg exterior-
interior és molt present a l’obra. Una
obra inspirada, diu, en aquest abando-
nament del Japó per la ballarina als 18
anys per poder ballar, en el compro-
mís total amb la dansa que la porta a
Nova York i Europa. En aquest sentit,
a l’obra es troba Japó com tot allò que
Kaori Ito va haver d’abandonar, la se-
va família, la seva primera vida, diu
Bory. Un Japó al qual s’apropa de for-
ma intel·lectual i poètica, però “no uni-
versitària ni japonitzant”, a través d’as-
sociacions d’idees. “Kaori em va dir
una cosa emocionant: m’has tornat al

Japó. Però mai no hi he estat”, somriu.
I explica que elsmilers de fils del dis-

positiu escènic “són alhora els llaços
que existeixen entre el món interior i
exterior, totes les relacions possibles,
un espai amb una trama que ens lliga
als altres, al món”. I, a més, en relació
amb el Japó, afegeix, “simbolitzen el
món flotant”, el de les famoses estam-
pes ukiyo-e. Alhora, diu també, els fils
són un tancament, el que suposa per a
la ballarina el seu compromís amb la
dansa o la el que va suposar el Japó
quan era jope per a la seva vida, i amés
aquests fils també la mostren com una
marioneta. Això sí, finalmentBory con-
fessa que “al principi volia crear undis-
positiu impossible de ballar, oferir una
cosa diferent, però Kaori és tan extra-
ordinària que tot i així balla”.c

Sílvia Oller

]L’incombustible Miguel
Bosé, un vell conegut del
festival, torna avui a
Peralada per presentar Pa-
pitwo, que va crear després
de l’èxit del seu primer
disc de duets Papito. Una
feina que l’ha tornat als
primers llocs de les llistes
de vendes. Bosé, que actua-
rà a partir de les 22 h a
l’Auditori del parc del Cas-
tell, comptarà amb la parti-
cipació de la seva neboda,
Bimba Bosé, i amb una ban-

da formada per vuit mú-
sics. Un espectacle en què
el públic no només podrà
gaudir de la música
d’aquest referent del pop
espanyol, sinó també d’una
espectacular posada en es-
cena. Ahir ja s’havia venut
el 96% de les entrades. Bo-
sé actua a Peralada després
de finalitzar la seva gira
per Llatinoamèrica i actuar
dijous passat a Huelva. El
12 de desembre estarà al
Palau Sant Jordi.

Al camerino. La
soprano Patricia
Racette fotografia-
da aquesta setma-
na mentre es
caracteritzava com
a Cio-Cio-San per a
la reposició de
Madama Butterfly
al Gran Teatre del
Liceu, on estarà
des d’avui fins el
29 de juliol

ESCENARIS

Tecno. A la gira
de Papitwo , Bosé
presenta una
trencadora posada
en escena, amb
suggeridora esce-
nografia i impac-
tants imatges en
una gran pantalla


