
U
n estrany designi de l’at-
zar devia fer que el meu 
mail amb la paraula preferi-

da no arribés a bon port. Tant que 
m’agraden els jocs significatius. 
Per fortuna, el tema que tenia pre-
vist per aquesta setmana pot espe-
rar uns dies. Es tractava de l’ICIC, 
Institut Català de les Indústries 
Culturals, el seu nou director, l’in-
signe Fèlix Riera, i els reptes en ter-
mes de contingut i de mercat que 
haurà d’afrontar.
 Tampoc el destí deu ser aliè del 
tot al fet que batibull li passi al da-
vant, amb permís de la ja autoritat 
i les més oportunes i endreçades 
disculpes. Això és el que en deia, al 
correu electrònic, del batibull: «És 
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la primera paraula que m’ha vin-
gut al cap, de cop, sense pensar. 
No tinc explicacions ni perquès 
ni precedents. Compost i amalga-
mat, el mot s’explica sol, pel ba-
tre del bullir, com una doble ono-
matopeia febril, caòtica i barroca 
i salvatge i enroscada en fumera 
d’espiral».
 Sense ser-ne conscient, ja devia 
intuir que, en general, ens agrada 
recuperar paraules en desús pe-
rò no pas desconegudes. Entre un 
compost i un polisèmic, cal triar, ja 
que els mots compostos solen per-
dre, en associar-se, bona part del 
seu sentit. Per això n’ajuntem dos, 
per designar amb més precisió. I ba-
tibull sona de meravella: la dolça la-

bial repetida amb dental intercala-
da, i l’harmònica vocàlica cadèn-
cia, a, i, u. 
 Què més voleu?
 Amb sentit concomitant i entre 
les paraules proposades diumenge 
passat, m’agraden atzucac, cul-de-sac 
i desori. També el seu quasi contrari 
engrescar, ja que el batibull també 
pot ser engrescador. Prefereixo ba-

tibull, sense cap desig ni esperança 
que arribi a la final. A primera vis-
ta, té el defecte de resultar un pèl 
poc optimista, com ara batussa. És 
que no li fa gaire justícia la defini-
ció oficial, «conjunt de crits, soroll 
o coses en desordre i difícils d’acla-
rir». Però encara que els professio-
nals de la lingüística no ho perce-
bin o no ho plasmin, convé tenir 
en compte les portentoses resso-
nàncies de batibull. Formada per 
dos verbs d’acció, no d’inanició. 
Del batre, en sobrevenen el blat i 
l’arròs, els reis dels cereals. Del bu-
llir, la cocció. I també bull el mar 
segons Ausiàs March, quan hi ha 
maror de la bona i tremola l’ene-
mic. H

Ens agrada rescatar 
paraules en desús 
però que no ens siguin 
desconegudes

Batalla festiva d’egos i cèl·lules

rònicac

Cristina Clemente treu suc de les festes de Gràcia a ‘Vimbodí vs. Praga’

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Havia deixat el llistó ben alt la tem-
porada passada el Projecte T6 del 
TNC de joves autors catalans, que va 
tancar amb l’elogiada Lluny de Nuuk. 
Aquest any obre el curs Cristina Cle-
mente amb una proposta popular, 
localista, festiva malgrat el seu rere-
fons tràgic i valent. Vimbodí vs. Praga, 
diu la jove directora i dramaturga, és 
un homenatge a l’associacionisme, a 
aquelles persones que vinculen les se-
ves vides i esforços, com una família, 
per a un objectiu comú i efímer, com 
és el cas d’engalanar laboriosament 
els carrers a les festes de Gràcia. 
 L’obra transcorre a bon ritme al 
local on dos grups de veïns, els dels 
carrers del títol, discuteixen i prepa-

ren el disseny amb què aspiren a gua-
nyar el concurs. En la batalla d’egos, 
l’autora hi afegeix una altra lluita: 
la de les cèl·lules al cos corroït de la 
jove Pilar. Posada a retratar unes vi-
des de barri, la dramaturga no elu-
deix un monstre que, més o menys 
pròxim, ens persegueix a tots. Ja ho 
va fer amb l’Alzheimer, que va abor-
dar amb optimisme a la premiada 
Volem anar al Tibidabo. Ara parla del 
càncer sense embuts  –«¡Que vénen 
els del càncer!», es crida a l’inici de 
la funció– i el converteix en assump-
te decoratiu: les cèl·lules negres ma-
lignes, les verdes i la quimioteràpia 
inspiren el disseny de la Pilar, que es 
rebel·la contra la pietat dels seus és-
sers estimats. 
 El dinàmic joc escènic entre els 
dos grups veïnals és una de les mi-
llors opcions de la directora, que 
compta amb la solvència d’un gran 

repartiment en què destaquen 
Maria Molins, Àngels Poch, Joan Ne-
grié, Rosa Boladeras i Oriol Genís, la 
majoria reciclats en dobles papers. 
La trobada antagònica entre els més 
pijos catalans del carrer de Praga i 
la pintoresca família de Vimbodí 
apuntala la comicitat en una trama, 
a estones naïf, que amb gràcies i des-
gràcies acaba enarborant un cant a 
la solidaritat i el companyerisme. 
 
RIVALS SOLIDARIS / La funció va agra-
dar molt als representants de Grà-
cia que van assistir a l’estrena, entre 
ells el regidor, Guillem Espriu, i el 
president de la Fundació Festa Ma-
jor, Ricard Estruch. «Reflecteix molt 
bé les nostres vivències. La competi-
tivitat, els conflictes, les tragèdies...I 
aquell bon rotllo, aquella solidaritat 
que acaba sempre triomfant. Així és 
com ho vivim», va dir Estruch. H
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La paraula de 
Josep Pla arriba 
al Romea amb 
‘El quadern gris’ 

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

D
esprés de Vicent Andrés 
Estellés li arriba el torn 
a Josep Pla. Casualitats, 
o no, de la programació 

han fet que el Romea hagi obert les 
portes de forma consecutiva a dos 
grans autors de la llengua catalana 
que no van cultivar el teatre, o ho 

van fer de forma menor com va ser el 
cas del poeta valencià. De Pla torna 
a Barcelona El quadern gris, presentat 
amb èxit al Grec del 2009 amb a pe-
nes quatre funcions a l’Espai Lliure. 
Arriba ara durant tres setmanes, a 
partir d’avui, amb una reposició im-
prescindible i que es feia esperar.
 De les més de 500 pàgines del lli-
bre a poc més de 30 folis de teatre. 
Aquesta és l’exigent adaptació de 
Joan Ollé, també director, i de Carles 
Guillén d’aquest dietari de joventut 
de l’insigne empordanès, de qui es-
tà publicada la seva versió reescrita 
en la maduresa. Recorre només dos 
anys de la vida de l’autor: 1918, al 

Joan Ollé dirigeix 
l’obra, que torna a BCN 
després de l’estrena
al Grec del 2009

seu poble, Palafrugell, amb els pai-
satges i la gastronomia, i 1919, quan 
viatja a una Barcelona convulsa i 
aprèn l’ofici seguint els mestres.

TRES INTÈRPRETS /«Fins a 10 versions 
fotocopiades van passar per la taula 
de treball», va recordar ahir l’actor 
Joan Anguera, intèrpret del muntat-
ge juntament amb Montserrat Ca-
rulla i Ivan Benet. Anguera és el Pla 
veterà; Benet, el jove, i Carulla, «la 
paraula», va especificar Ollé, com 
una narradora externa. El director 
va elogiar, citant Pla, un elenc que 
ja l’ha acompanyat en altres adap-
tacions de textos no teatrals. «Amb 
amics tan savis és difícil de renyir».
 Ollé es va felicitar de la reposi-
ció d’aquesta producció del festi-
val Grec i del Canal de Salt/Girona 
de forma contundent. «M’agradaria 
que El quadern gris fos com Pel davant i 
pel darrera, que tornés sovint perquè 
el demana el públic». Carulla, men-
trestant, va recordar el seu amor per 
l’escena i la seva il·lusió per tornar a 
un teatre que va ser casa seva durant 
«molts anys» i que feia «molt temps» 
que no trepitjava. «Això meu és una 
malaltia i m’hauran de retirar a em-
pentes». Així serà amb directors que 
l’admiren tant com Ollé. «És la Jean-
ne Moreau catalana», va dir sobre 
ella. H33 Ivan Benet, Montserrat Carulla, Joan Ollé (a terra) i Joan Anguera.
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