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Paraules amb cara

ETCÈTERA 
NÚRIA PUYUELO

aben d’on prové la paraula leotard? I
el mot dòberman? El senyor Jules
Léotard (1838-1870) va ser un acrò-

bata de circ que va popularitzar el nom de
leotards perquè sempre vestia molt cenyit i
feia les acrobàcies amb aquestes mitges
gruixudes. En català, però, tot i que aques-
ta paraula està molt estesa, el DIEC no la
recull i n’hauríem de dir mitges-pantaló.
D’altra banda, l’origen de la paraula dò-
berman és ben curiós: Karl Friedrich Louis
Dobermann (1834-1894) era un recapta-
dor d’impostos alemany que volia un gos
que el defensés perquè sempre viatjava
carregat de diners. Va fer diversos encre-
uaments de races de gossos amb aquest
perfil i en va sortir el dòberman, tot i que
llavors els gossos d’aquesta raça eren força
diferents dels que coneixem actualment.

I les paraules carpaccio, gilet o pantaló,
d’on provenen? Tots aquests mots són,
com leotard i dòberman, epònims, parau-
les que provenen d’un nom de personatge,
o “paraules amb cara i ulls”, com explica el
filòleg David Paloma, autor del llibre Per-
sonatges convertits en paraules (Barcanova)
i company d’aquesta secció. L’obra és tota
una novetat perquè fins ara en català no hi
havia un llibre que agrupés epònims, i en
aquest en podem trobar més de 150. Cada
entrada inclou informació biogràfica del
personatge, aspectes interessants de la pa-
raula des del punt de vista filològic i algu-
na curiositat sobre el mot.

D’epònims, n’hi ha que tenen un ori-
gen més transparent, com ara kafkià, mar-
xisme, maquiavèl·lic, calvinista, platònic, i
d’altres són objectes que porten el nom
del seu fundador. Per exemple, Marcel
Bich (1914-1994) va inventar el bolígraf
bic; James Watt (1736-1819) fou un engi-
nyer i mecànic a qui devem la invenció de
la unitat de potència watt, i Antoine Jo-
seph Sax (1814-1894) va ser fabricant
d’instruments musicals i va crear el saxo.

Hi ha d’altres epònims que deuen el seu
nom al personatge no perquè aquest in-
ventés un objecte, sinó perquè el perso-
natge en qüestió va fer alguna cosa que el
va fer famós o va protagonitzar una anèc-
dota que el va catapultar a la fama. Per ex-
emple, d’on prové la paraula boicot? D’un
terratinent anglès, Charles Cunningham
Boycott (1832-1897), contra el qual es va
fer el primer boicot de la història, ja que es
va negar a abaixar els cànons dels arrenda-
taris en una època de males collites. I sa-
cher? De Franz Sacher (1816-1907), apre-
nent de pastisser austríac que treballava de
reboster a la cuina del ministre d’Afers Es-
trangers i un dia va haver de crear un pas-
tís, amb melmelada d’albercoc i una capa
de xocolata. I va triomfar. ❋

S an passat setmanes i continuo
sent incapaç d’entendre com
Bartomeu Marí ha portat el

Macba a l’atzucac en què està amb la
censura fallida de l’escultura d’Ines
Doujak de l’exposició La bèstia i el sobi-
rà, si res no ho impedeix, en cartell fins
al 30 d’agost.

Marí no només va mostrar una greu
irresponsabilitat en no preocupar-se
fins dos dies abans de la inauguració
del contingut exacte de l’exposició, sinó
que va practicar l’autocensura, és a dir,
un acte de covardia fruit del seu
sotmetiment a les lògiques de
poder que, precisament, des-
munta l’exposició comissariada
per Hans D. Christ, Iris Dressler,
Paul B. Preciado i Valentí Roma.
En un article publicat a Núvol
després de la cancel·lació de l’ex-
posició, Paul B. Preciado escri-
via: “La decisió del director re-
produeix precisament les lògi-
ques del poder sobirà que l’expo-
sició pretenia posar en dubte a
través de la feina dels artistes. De
nou, el sobirà es converteix en
bèstia i decreta l’estat d’excepció.”
Sense rebre cap pressió, el temor
reverencial de Marí li va fer
prendre una decisió que s’ha tra-
duït en la seva dimissió i en un
greuge al prestigi de la institució.
Protagonitzant un episodi venja-
tiu inclòs, com va ser l’obscè aco-
miadament de Preciado i Roma
moments abans de lliurar el seu cap al
consorci del museu. Digne cas d’estudi
a l’exposició en qüestió.

Si fa uns dies escrivia a Macba enfo-
ra com aquest museu ens ha fet sentir
orgullosos als que vivim al Raval i esti-
mem la cultura, la crisi del Macba ens
entristeix per partida doble. Perquè
qualsevol persona que ocupa una res-
ponsabilitat pública ha de tenir la va-
lentia de vetllar, precisament, per l’in-
terès públic. Prenent els riscos que si-
guin necessaris. I posant els valors i els
principis a davant del temor de ser des-
tituït per mostrar una escultura que,
d’altra banda, és tan barroera com
moltes de les vinyetes que s’han dibui-
xat sobre el monarca o alguns dels gags
de Polònia interpretats per Toni Albà.

Un museu d’art contemporani pú-
blic ha de poder qüestionar l’ordre es-
tablert, assenyalar les contradiccions
del sistema econòmic, provocar pre-
guntes en el visitant. Perquè la funció
de la cultura és fomentar el pensament
crític. És així com progressen les socie-
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tats. Quan els ciutadans deixen de fer-
se preguntes, quan en una comunitat
regeix la llei de la unanimitat i l’assenti-
ment, la democràcia està ferida de
mort.

En el fons de tota la crisi del Macba
hi ha el debat entorn del paper que ha
de tenir la cultura en la societat con-
temporània i quin ha de ser el rol del
sector públic en la seva provisió. Si en-
tenem que la cultura és imprescindible
per garantir un dels consensos bàsics
de les democràcies europees, la igualtat

d’oportunitats, la considerarem un pi-
lar fonamental de l’estat del benestar, al
mateix nivell que l’educació, la sanitat o
les pensions. A fi de comptes, la cultu-
ra, com l’educació, és l’únic que iguala
els individus, sigui quina sigui la seva
procedència o condició, sigui quin si-
gui el volum del seu compte bancari.
Perquè la cultura dóna poder als ciuta-
dans i esdevé la millor arma per com-
batre el sotmetiment i la dominació.

“Em pregunto simplement quina di-
ferència hi ha entre la censura de les
caricatures de Charlie Hebdo des de
l’aïllament integrista i l’establiment dels
límits del curador en un museu públic
d’art contemporani d’un país suposa-
dament democràtic quan es tracta de
poder exposar una obra que parodia o
caricaturitza la figura de l’exmonarca”,
escrivia Preciado. No ha calgut respon-
dre-ho. A ell i a Roma els han acomia-
dat. Però la bèstia segueix viva Macba
endins, més enrabiada que mai. En ca-
da una de les obres d’aquesta magnífica
exposició. ❋
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