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Una sèrie de converses per reflexionar sobre temes de
radical contemporaneïtat de l’escena creativa.
En cada una d'aquestes edicions hi participen cinc veus
d'àmbits diferents per creuar coneixement i compartir
diferents maneres d’imaginar, projectar i composar.
Dotze escenes per obrir mires i transvasar coneixement
entre disciplines.
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Intro

Veus
David Verdaguer
Joan Maria Pou
Sergi Belbel
Arquitecturia
Olga Felip
Moderadora
Bibiana Ballbè

Sergi
Belbel
Director de teatre

Cinc personalitats úniques; Cinc mirades
diferents. Cinc professionals de cinc àmbits diferents, amb qui vam reflexionar sobre
l’amplitud del concepte llenguatge arribant a
conclusions reveladores. Conclusions com que
el llenguatge ens defineix: Som qui som per
com utilitzem el llenguatge. Cada matís, cada
gest, cada construcció explica qui som i com
som. Llenguatge és identitat i personalitat.
Fer-ho a través de la mirada del teatre, interpretació, periodisme i arquitectura ens va
fer arribar a reflexions que van néixer del
propi procés de posar en comú mirades individuals. La màgia de la conversa. La màgia del
pensament en moviment.
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SB

Autor, director, pedagog i traductor teatral català, llicenciat en Filologia Romànica i Francesa a la UB. Sergi Belbel ho és tot. I és un mestre
de tot. Parla amb convicció i coneixement. Les seves idees són sòlides
i conviden a la reflexió. En línia amb el seu perfil polifacètic, en Sergi
va ser membre fundador de l’Aula de Teatre de la UAB i Director artístic del Teatre Nacional de Catalunya de 2006 a 2013. Ha escrit obres
com Elsa Schneider (1989), Morir (1994), Dolors (2019), en total, unes
vint, i entre d’altres premis, pot presumir de ser Premi Nacional de
Literatura, Premi Nacional de Teatre, i Premi Max de les Arts Escèniques. Sens dubte, un honor comptar amb ell.
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DV
Pur Carisma. Diversió. Talent. Humilitat i Alegria. El David posa
llum a tot allò que toca. Ha estat un dels actors catalans revelació
dels últims temps. Camaleònic i amb una veu que imposa respecte
i segell. La seva carrera va començar amb menys de 20 anys en
sèries televisives com El cor de la ciutat, Plats Bruts o Ventdeplà;
després va passar per programes com APM, Polònia i Crackòvia
i finalment va entrar amb força al món del cine amb la pel·lícula
a 10.000 Km de Carlos Marques-Marcet. A partir d’aquí, més pel.
lícules i sèries d’èxit com Nit i Dia, Estiu 1993, Anchor and Hope, i
Els dies que vindran. I tot plegat, només acaba de començar.

Joan Maria
Pou
Periodista esportiu

David
Verdaguer
Actor

JMP
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Periodista esportiu. Amb marca i personalitat. Reconegut i estimat.
Conversador àgil, pensador precís, opinador contundent. Ha presentat programes de ràdio mítics com el “Tu diràs”, el “No ho sé”
i també el programa de TV “Cases d’algú”. Professor. Escriu també
al Diari Ara i al Mundo Deportivo i és premi de Ràdio Associació de
Catalunya al millor professional de ràdio.

9

BB
Periodista, directora creativa, presentadora de televisió. Bibiana
Ballbè és una entusiasta professional, agitadora incansable, una
fàbrica d’idees oberta 24/7. Pura curiositat i passió per la creació,
pel pensament, per la comunicació. Fundadora de TheCreativeNet, TheCreativeAgency i TheCreativeFest, la seva preocupació pel
present i futur de la cultura i els artistes de la ciutat de Barcelona
es nota en cada entrevista que fa, cada programa de televisió que
presenta, cada intervenció que fa en tots els mitjans.

Olga
Felip
Arquitecta

Bibiana
Ballbè
Periodista

OF
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Delicadesa, elegància, sobrietat. Llum i harmonia. Arquitectura,
disseny i urbanisme. Des de peces efímeres, a edificis de gran escala.
Olga Felip és cofundadora de l’estudi Arquitecturia Camps Felip. Per a
ella, la vida i la gent, l’espai, l’entorn, la cohesió urbana, és el que dóna
sentit i raó de ser a l’arquitectura d’un lloc concret.
Nascuda a Girona, és una de les figures amb més projecció internacional del panorama arquitectònic català. El 2012 va exposar a la Biennal
de Venècia. El 2013, va ser escollida Young Architect of the Year. Tot i
els premis, publicacions, exposicions i reconeixements, l’Olga no perd
el nord ni les ganes de seguir aprenent.
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Restaurant
Rilke

Un local impressionant, tret d’un poema. Només obrir la porta
ens sorprèn: té un aire senyorial però alhora modern. Paviments
hidràulics, espais privats i una barra imponent. El restaurant
aposta per la cuina catalana de la mà de Rafa Peña, del Gresca; i
Jaime Tejedor, del Saüc, i ho fa en un espai perfecte per parlar de
poesia, llibres, aventures, viatges i somnis. El marc perfecte per
parlar de llenguatge i deixar anar la imaginació.

Carrer de la Granada del Penedès, 28. Barcelona
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Llenguatge

Què és el Llenguatge?

És més que un sistema
estructurat de comunicació? Hi ha un llenguatge
universal? És un codi únic
o està ple de matisos? És
important el to que utilitzem en cada situació? Som
capaços de transmetre les
mateixes emocions o sentiments en totes les llengües? Cada art té un llenguatge propi? El llenguatge
és connexió i empatia, amplitud; és codi i emoció. El
llenguatge és identitat. El
llenguatge és cultura. I és
una mirada al món.
16

"Unes mans, una línia. Un dibuix sobre el paper. Un traç que ens defineix. Una expressió
en moviment. Un somriure, un sentiment. No dir
res però dir-ho tot. Un silenci, una mirada.
Una pausa que ens mou. Un greu al final d’un
concert. Un crit, un vers. Una paraula que ens
uneix. Una veritat front l’inexorable revers de
l’existència: la fugacitat i l’oblit."

En el marc del Rilke, vam reunir a l’actor David
Verdaguer, al periodista Joan Maria Pou, al director de teatre Sergi Belbel, l’arquitecta Olga
Felip i la periodista Bibiana Ballbè. Entre els
cinc vam per parlar de com influeix el llenguatge en el procés creatiu. On vam començar la
conversa? On la vam acabar? Què va passar?
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Vers

Rilke
Barcelona
08.11.2019 | 18:00h

Ens asseiem al voltant d’una taula rodona. És
íntim, proper i, sense adonar-nos-en, ja estem
dins d’un diàleg sobre el diàleg, sobre el llenguatge. Estarem pendents tant del verbal com del
no verbal, dels silencis i les pauses i, sobretot, del seu poder universal.
I de cop, al David se li escapa alguna cosa, que
l’arquitectura tingui a veure amb el llenguatge... Comencem.
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BB

Anem a l’inici:
Com enteneu el
llenguatge?

JMP

Per mi el llenguatge és la clau de la meva professió, és del que he d'estar
més pendent amb diferència. En el meu cas, la tria d'una paraula o
d'una altra, d'una expressió o d'una altra, d'un to, un ritme, un volum o
d'un altre, condiciona absolutament el missatge.

BB

El to en sí, és un llenguatge, no?

JMP

A les classes de periodisme, parlo de tres conceptes fonamentals a la
meva feina que són: el volum, el ritme i el to. El to sempre és el que a
l'alumne li costa més d'entendre de què estem parlant perquè molts
confonen el to amb el volum, que no té res a veure. El to, al final, és com
una mena de clima, com una mena d'atmosfera que intentes crear.

DV

Sí. És des d'on parles, des d’on expresses.

JMP

Exactament. I això es pot fer amb el contingut del teu discurs, evidentment, però també formalment.

SB

El llenguatge és el que ens identifica d'alguna manera a tots; és fascinant veure el teu fill quan comença a parlar, quan comença a utilitzar
els signes perquè el llenguatge és tan bèstia que és un instrument de
llibertat. Una mica la gran aportació dels filòlegs i de l'estudi dels signes
és com, reduint al màxim els signes, podem accedir a una infinitat de
coses. Un dels misteris més grans és l'alfabet.

BB

És màgia!

OF

És increïble! I el que també és molt interessant és el moment previ a
l'escriptura, no? I com es feia servir la música com a eina de memòria.
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"Tres
conceptes
fonamentals:
el volum, el
ritme i el to"
Joan Maria Pou
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Les històries, les tragèdies o les victòries s'immortalitzaven amb la
música i la poesia, i així es recordaven i es memoritzaven garantint que
passessin de generació en generació. De fet, a l'Antiga Grècia, la música
era l'art de les muses, filles de Mnemosine: la memòria.
SB

Jo crec que el llenguatge realment comença quan finalment es surt del
ritual. El ritual el que fa d'alguna manera és incloure’ns a tots, no tenir
consciència del poder del llenguatge. Jo crec que quan es desritualitzen
les coses és quan nosaltres, a través del llenguatge, podem crear nous
mons, quan surts de la col·lectivitat.

BB

El ritual uneix.

SB

Uneix. És com la droga. Però un se'n distancia perquè detecta la
possibilitat a través del llenguatge de modificar.

JMP

Estirant aquest fil, perquè em sembla molt interessant, m'imagino la
primera persona que ho va aconseguir. Quan tu deliberadament fas un
ús del llenguatge buscant una conseqüència o un objectiu i allò passa.
Desritualitzes.

BB

És llavors quan te n'adones del poder del llenguatge.

JMP

Quan dius: "Jo he utilitzat el llenguatge, he construït un llenguatge determinat volent alguna cosa i ha passat." Ha de ser una sensació brutal.
A la nostra feina com a periodistes això és la clau de tot. És a dir, un
mateix fet es pot escriure de moltes maneres i la tria de les paraules
condicionarà, evidentment, el missatge. Aquesta tria, moltes vegades, es fa d'una manera deliberada.
A classe de periodisme sempre poso un exemple de dos titulars de fa
molts anys, que parlaven d'una cosa que havia passat a Euskadi. Els
dos titulars eren certs, però en funció de la tria d'una paraula veureu
que no té res a veure l'un amb l'altre. Van detenir a un Ertzaintza
per col·laboració amb ETA, val? Hi havia un titular d'un diari que
era: "Un Ertzaintza detenido por colaboración con ETA". I en canvi,
l’altre titular deia: "Otro Ertzaintza detenido por colaboración con
ETA" i, era veritat perquè no era el primer detingut. Per tant, els dos
titulars eren bons, però només canviant "Otro" por "Uno”.

DV

Canvia tot.
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El llenguatge és una mirada. I ens defineix. Tu ets qui ets a través del
llenguatge que utilitzes. I és que si ens n'adonem, quan canviem del
català al castellà, o a l'anglès o, al francès; ens convertim en una altra
persona.

DV

És bàsic. Adoptar i adaptar.

JMP

De cop i volta, el parlar en un altre idioma et transforma en una persona
molt més insegura, molt més vulnerable.

SB

Fins i tot et canvia el to de la veu.

BB

En una persona més humil segurament.

DV

Jo, inconscientment crec que he construït el meu caràcter o la meva
personalitat amb el llenguatge perquè mai he destacat en gaire cosa,
com físicament per exemple, i l'única manera de lligar, per exemple,
només la podia fer parlant i donant la xapa. I em passa que en castellà
sóc molt més lent mentalment. O en anglès. Vaig estar un temps a Londres mentres gravàvem una pel.lícula i pensava "jo sóc millor persona
del que estàs coneixent".

JMP

Més humil perquè al canviar de llengua, les regles del joc canvien
absolutament. El llenguatge també canvia, me n'adono de que disposo
d'unes eines totalment diferents; moltes menys, menys capacitat de
matís, molta menys capacitat de fer broma, molta menys capacitat de
crear el to.
I aleshores, has d'aprendre.

BB

El llenguatge no verbal, també és un llenguatge.

BB

Clar, totalment.
JMP

Pensava: “jo sóc millor, sóc més divertit, sóc més ràpid, sóc més carinyós, més tot”. Però realment, està molt bé que passi això, perquè et posa
el cervell a un lloc que t'obliga a fer un joc de paraules brillantíssim, una
broma molt més simple, però potser més efectiva.

Jo, que vinc de ràdio, a vegades em dic: “aquí i ara hauré de fer servir
un altre llenguatge que és fonamental a la vida, el no verbal". La meva
necessitat d’utilitzar-lo apareix quan l'altre (el verbal) em falla.

SB

Perquè tu tens (des)associat el verbal i el no verbal.

BB

Descobreixes noves eines

JMP

DV

Això li va passar a Beckett, quan va començar a escriure en anglès.

Sí. I he comès l'error molts anys de la meva vida de pensar que només
parlant ja n'hi havia prou. Però, a vegades, depenent del què fas quan
calles o què fas mentre parles, ho canvia tot.

SB

I després en francès.

OF

Llavors, tens el to molt vinculat al llenguatge, veritat? Jo em pensava
que el to era una qüestió més interna, que era independent.

DV

Tornes a l'inici; “vaig a la base de l'arquitectura, a la base del meu art i
mirem només les paraules que calguin per aquest moment concret per
explicar el que vull explicar". "T'estimo" o "t'estimo des del dia que et
vaig conèixer". El "T'estimo", al final, és el què és important.

JMP

No, perquè el to el decideixes en funció de la situació i intentes crear un
to o un altre.

OF

Clar.

JMP

Per exemple, quan faig un partit de futbol, dependrà del partit de futbol.
En un programa d'informació general, doncs dependrà del dia o del
moment que estàs creant. O quan estic tenint una conversa amb algú
que m'està explicant una cosa molt trista, saber trobar el to és fonamental. Si tu parles amb una persona a qui li acaben de matar tres fills i li fas
una entrevista, el to de l'entrevista és clau.

OF

Sí.

BB

DV

BB

El llenguatge et transforma.

SB

Sí, a mi em passa que em transformo. Sóc de llengua materna castellana, però el català és la meva llengua de tria. És molt curiós quan em tradueixo a mi mateix. Jo escric en català, perquè és la llengua que he triat,
és la meva llengua literària i em costa escriure en castellà directament,
tot i ser la llengua dels meus pares. Quan escric en català, jo mateix em
tradueixo a l'espanyol, però em costa molt, horrors. I a vegades acabo
canviant coses del sentit en la traducció, també de sonoritat.
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"El llenguatge
no verbal també
és un llenguatge"
Bibiana Ballbè
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JMP

Si t'equivoques amb el to, no servirà per a res. Aquesta és l'obsessió a la
meva feina, saber trobar en aquell moment les peces adequades perquè
l’altra persona també es senti arropada.

DV

El to no deu ser una cosa molt mental, no? Et deu sortir d'alguna manera de forma intuitiva, d’una certa empatia. Si el partit o la situació és
super dinàmica et sortirà un cert to, correcte? I això és bàsic.

JMP

Jo crec que sí. Hi ha un punt d'instint o un punt de captar. En general,
és això, no és tant un procés racional.

SB

Tenim un radar.

OF

Entenc que el to, ara pensant en l'arquitectura, seria l'atmosfera que
nosaltres generem. És a dir, no és el mateix quan pensem en un espai
sagrat que en un espai domèstic, o un espai públic.

JMP

Clar.

OF

Entenc que això ho construeixes amb les paraules, no? Nosaltres ho fem
servir molt aquí, per nosaltres la llum ja és material.

SB

Clar.

OF

Construïm amb això. Llavors entenc que en el vostre món és una mica
diferent, en el teu són les paraules.

JMP

Sí, i els silencis.

OF

I els silencis. Clar. Aquest és un dels 12 temes que hem seleccionat per
Vers.

BB

El silenci és llenguatge en sí.

SB

Totalment. Mira, ara el David citava a Samuel Beckett, no? Samuel
Beckett i Pinter, que són els mestres del silenci. Jo vaig fer una obra de
Pinter i 65 vegades posava “silence”. I vam fer una partitura de silencis.
Què fer durant els silencis. I es van convertir en uns silencis molt plens.

SB

Silencis plens d'accions.
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JMP

Com a periodista, si tu fas una pregunta i estàs en un moment d’una
conversa intensa la resposta de l'altra persona té una càrrega emotiva
potent. I si tu deixes un silenci quan aquella persona acaba, tot agafa
més rellevància.

OF

Clar.

JMP

I si tu intervens immediatament potser ja estàs encadenant una altra
idea, un altre missatge. En canvi, si en aquell moment calles, li estàs
donant molta més importància al que acaba de passar.

DV

ment quan és un personatge o un altre amb unes simples ulleres. Ella
està fent una cosa i, de cop i volta, es posa unes ulleres i n’està fent una
altra. La següent vegada que es treu les ulleres tots hem entès perfectament que, no cal que em diguis: “perdona ara quan em poso les ulleres
ja no sóc A, sóc B”. És meravellós! És un recurs, en aquest cas, de llenguatge teatral magnífic.
DV

Et crees un llenguatge.

SB

Perquè generes codi i regales la possibilitat al receptor d'entendre a
través del codi (d'atmosfera).

JMP

I fas que el receptor digui: “sóc súper intel·ligent!”

BB

I vosaltres creieu que quan posem paraules a les emocions, les simplifiquem? O ens les expliquem millor?

SB

El llenguatge crea emoció. Per tant, designar amb una paraula una emoció, és com el “¿qué fue primero, la gallina o el huevo?”

BB

Exacte.

SB

El llenguatge per al cervell és molt important, i totes les pertorbacions
que hi ha, depenen moltes vegades de cervells que no poden articular el
llenguatge.

Estàs subratllant l’idea.

BB

El context en el llenguatge, també juga un rol clau.

DV

Això ens porta a la importància de les bromes. Per mi, les bromes són
molt importants a la vida. I crec que és molt important el tipus de
llenguatge que utilitzes; què dius i com ho dius, depenent de la situació
en la que estàs. Tots som persones diferents depenent de l’entorn i les
persones amb qui estem. El llenguatge permet la possibilitat de reinventar-te constantment. I això és meravellós perquè et dóna una llibertat
que espanta però, quan controles les eines, aquesta llibertat la pots
aprofitar i arribar molt molt lluny.

JMP

És que el context, ho és tot.

DV

Totalment.

BB

I que queden bloquejats.

JMP

Clar, en aquest cas és fonamental perquè una mateixa estructura de
llenguatge en un context diferent fracassa estrepitosament. Per exemple,
si alguna vegada em diuen "pots venir a fer una xerrada sobre tal o qual,
el primer que pregunto és: a qui? Perquè en funció de a qui et dirigeixes
construeixes una cosa o una altra.
Potser el contingut serà el mateix, però l'embolcall potser serà molt
diferent.

SB

Sabeu que el somni està en funció del llenguatge, més que de la imatge?

OF

Que fort.

SB

El somni va més en funció de l'audició que de la vista. Els cecs somien
igual que tu. I els sords, no tant. M'explico? Això és un fenòmen.

JMP

Clar. En psicologia, per exemple, hi ha una norma bastant bàsica que és
que allò que no es verbalitza, sobretot allò dolent que no es verbalitza, fa
símptoma. Per tant, aquelles emocions negatives que tu no verbalitzes,
que no intentes transformar en un llenguatge entenedor, acostumen a
fer símptomes.

BB

Perquè quan fas l'esforç de posar-hi paraules, t’expliques les emocions,

SB

Aquesta és una altra de les grandeses del llenguatge: el receptor.

DV

Que completa, de fet, el que vols fer.

JMP

Parlant del receptor, recordo “Incendis”. Hi ha un moment en què la
Clara Segura fa dos personatges diferents però tots entenem perfecta-
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SB

les pots racionalitzar i d'alguna manera et desbloquegen.
Te’n distancies.

BB

Però a la vegada, quan hi ha una emoció molt aclaparadora i molt intensa i la intentes explicar, mai estàs a l'alçada. Per mi, és totalment contradictori. Hi ha emocions que tu necessites explicar i verbalitzar per
desbloquejar i per tant, per entendre. Però, a la vegada, hi ha emocions
que sents que són tant intenses que quan les expliques no acaben de fer
justícia al que sents.

SB

No tens paraules

BB

Exacte.

JMP

Però, per mi, això és una lliçó de vida. En el sentit que has d'entendre
que cada vegada que tu intentes explicar alguna cosa, el que estàs fent
és aproximar-t'hi tant com et permet el teu sistema de llenguatge, però
no podràs mai. Sempre hi ha una aproximació. Mai podràs arribar a la
totalitat, a la essència.

SB

Perquè, sense el llenguatge, què som?

OF

És com pensem.

SB

Exacte, pensar i el llenguatge són coses associades.

OF

Estem pensant en paraules.

SB

Bé, el llenguatge articulat.

OF

Perquè també hi ha altres llenguatges.

SB

Però no deixa de ser una codificació de signes i, la llengua n’és un d'ells;
amb el que accedim a tots els altres.

OF

I a nosaltres mateixos. Ens estem parlant constantment.

SB

Per tant, sense aquesta codificació, què som? És a dir, és evident que els
animals no codifiquen d'aquesta manera. Tenen uns altres sistemes.

JMP

I es comuniquen.
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"El llenguatge
és pensament i
paraula"
Sergi Belbel
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BB
SB

32

Jo crec que segurament el pensament, creix a través del llenguatge.
Totalment.

BB

Si no poguéssim expressar-nos, segurament quedaria tot estancat, no evolucionaria. Però, poder-nos expressar fa que les nostres idees evolucionin.

SB

És que, sense el llenguatge, no sé si tindríem pensament. És pensament
i paraula. Pensem, hi ha moltes vegades a les nostres vides que utilitzem paraules per fer accions. Tu no pots batejar un nen, el nen no està
batejat sense algú que digui: "jo et batejo". És a dir, és una realitat que
depèn d'una paraula. Tu no pots prometre sense dir "prometo". Tu sí
que pots estimar sense dir t'estimo. Però segurament, el receptor està
esperant que li diguis.

BB

Tu creus?

SB

Sí.

BB

Parlem de l'amor!

OF

No es pot estimar sense dir-ho?

SB

Es pot estimar sense dir-ho. Torno a repetir el que he dit: es pot estimar
sense dir-ho. Evidentment.

BB

I et pots sentir estimat sense que t’ho diguin.

SB

I tant. Però si tu estimes a la persona que t'estima: l'altre esperarà
que li diguis.

OF

Perquè espera el compromís. La paraula, el que fa, és comprometre.

SB

Bé, és una acció aquest compromís.

0F

Però, i si vols ser lliure? [Riures]

JMP

El que tots nosaltres hem sabut alguna vegada a la nostra vida o, hem
cregut en algun punt, és que allò que estàvem sentint era amor. Perquè
hem consensuat que hi ha una sèrie de símptomes, de reaccions.

SB

De codis!
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JMP

Als quals li hem posat paraules. Però tot té a veure amb el llenguatge.
Per exemple, hi ha una cosa en aquesta nova fornada de nens que
van a aquestes escoles on intenten verbalitzar les seves emocions
que és meravellosa. L'altre dia, una criatura de cinc anys, filla d'uns
bons amics meus, quan la seva mare li va dir "Maria, què et passa?"
La nena es va quedar pensant i li va dir: "mare, tinc ràbia." I vaig fer,
"Com?"

DV

Era ràbia.

SB

Associat a la paraula.

JMP

Algú li ha ensenyat que allò que està passant, que el codi que fem servir
per associar allò que li està passant per dins, és ràbia. I no aixecava un
pam de terra! Era increïble perquè allò li servia a la nena per dir-li a la
seva mare el que creia que li estava passant.

SB

Però és que utilitza el llenguatge com a arma, també. Com el "no t'estimo" d'un nen petit.
És l’utilització del llenguatge com a arma: “No t'estimo”.

DV

Xantatge.

SB

Xantatge a través del codi del llenguatge.

BB

Però, en canvi, quan el llenguatge verbal i el llenguatge no verbal no van
alineats, tu et creus el no verbal.

SB

Sempre.

JMP

És el que t'arriba més.

DV

Evidentment.

JMP

De fet, hi ha molts especialistes que diuen que no ens n’adonem que
moltes vegades diem moltes més coses amb el llenguatge no verbal que
amb el verbal. Si estem intentant convèncer algú d'una cosa i ho estem
expressant no verbalment d'una manera errònia, per molta capacitat
lírica que tinguis a l'hora d'explicar-te, no convençaràs.

DV

Jo tinc la creença que si el que et dic és sincer, el meu cos s'acoplarà al
que he dit. Si és sincer. Si no, no.

"Si el que et
dic és sincer,
el meu cos
s'acoplarà al
que he dit"
David Verdaguer
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DV

És el que dèiem de l’empatia tota l’estona, que és molt important. Sempre és l'empatia.

BB

L’empatia, per a mi és una base, és la base del llenguatge.

DV

Sí, sí, la base.

JMP

Moltes vegades ja es diuen moltes coses sense dir-ho per la boca, no? Al
final la nostra manera de vestir és un llenguatge.
Per exemple, hi ha una manera de dir moltes coses, de crear llenguatge
que és l'estètica. En aquella pel·lícula meravellosa, "La Ola", una de les
primeres coses que fa el professor quan vol fer aquella lliçó del nazisme,
és dir que es vestiran tots igual.

OF

L'arquitectura de les dictadures també és tot un tema.

JMP

O com quan arribes a Pamplona. Tu arribes la primera vegada a Pamplona per San Fermín, allò és acollonant des d'un punt de vista del
llenguatge perquè és una societat sencera al servei d'una festa, d'una
idea i, pel fet d'estar vestit d'aquella manera, ja hi ets dins. No cal que et
diguin res més.
Al final els equips són això, no? Una de les coses més meravelloses que hi
ha a la infantesa, no sé si ho recordeu, practicar esport d'equip i posar-se
en el mateix equip de la persona amb qui t'has pogut enfadar abans.

DV

Veus? A mi no em va agradar mai l'esport i m'hagués solucionat moltes coses.

JMP

L'esport d'equip com a eina pedagògica, jo sempre ho he dit, és una meravella. Ben entès, perquè després hi ha pares que es tornen monstres.
Però, ben entès, és una meravella.

BB

El llenguatge és una porta a la llibertat.

SB

Totalment, a través del llenguatge podem accedir i generar llibertat finalment. A través de la seva manipulació, ens permet també ser lliures,
tenir llibertat. Per això, la condemna més gran que a mi em podrien fer,
és privar-me de la facultat del llenguatge.

JMP

I a l'hora, estem vivint una època on hi ha una batalla pel llenguatge,
perquè en funció de en quin terreny de joc juguem, des del punt de vista
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OF

del llenguatge, la idea, el corrent d'opinió serà un on en serà un altre.
Absolutament!

JMP

Fins i tot a l'hora de qualificar una cosa o qualificar-ne una altra. Poso
dos exemples molt rapids. Un és molt clàssic, la paraula “terrorista”.
Això ara ja no passa tant però durant la Guerra Freda tu feies servir la
paraula terrorista o la paraula guerriller o defensor de les llibertats i en
funció d'això, el punt de vista del receptor d'aquest missatge no té res a
veure, absolutament res.
I després hi ha una altra cosa, que s'ha fet servir tradicionalment en les
guerres: intentar deshumanitzar l'enemic. Una manera de deshumanitzar-lo és a través del llenguatge.
Hi ha un cas paradigmàtic que és el genocidi ruandès. Una de les eines del genocidi va ser la ràdio. Ràdio Mil Turons, que era una ràdio
que durant setmanes i setmanes i setmanes anava deshumanitzant
els Tutsis ruandesos. Fins al punt que quan va començar el genocidi,
els Tutsis es van convertir en escarabats, és a dir, cada vegada que
es parlava a la ràdio dels Tutsis, no es parlava dels Tutsis, es parlava
d'escarabats.

SB

Bé, o Goebbels amb la manipulació de la propaganda.

DV

"La culpa de tot és dels jueus i dels ciclistes." I la gent deia:"dels ciclistes?" Donen per fet que, dels jueus sí, però dels ciclistes? Perquè, és
brillant, no? És com que el llenguatge et canvia el cervell.

JMP

És molt més poderós del que ens sembla. En determinats àmbits, depenent de la paraula que utilitzis marcaràs absolutament el terreny de joc i si
a més aconsegueixes decidir tu que aquell és el terreny de joc…

DV

Sí, marcant la paraula concreta i l'ordre de la paraula. Jo he escrit alguna cosa d'humor i estic molt obsessionat amb el tema; tinc molts llibres
sobre comèdia i l'estructura de l'humor i, llegint te n'adones que tot
acaba estant gairebé en l'ordre; com, depenent de l'última paraula que
sigui, tot canvia. Hi ha acudit o no hi ha acudit i, això és una cosa que
realment et sorprèn. Com utilitzant una paraula al final o al mig funciona com una cosa o una altra.

SB

L'acudit és una de les expressions màximes del llenguatge, perquè demana complicitat, demana compartir codis. Tu no pots fer un acudit si
tu i jo no tenim els mateixos referents.
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BB
SB

Clar, no funciona.
I de fet, la putada dels acudits és traduir-los a altres idiomes, perquè al
no estar en context, ja no tenen sentit.

JMP

Jo, amb el discurs que diu "això de les emoticones és un empobriment
del llenguatge, quina merda" no hi estic gens d’acord. Al revés, les
emoticones són una idea meravellosa, tenint en compte el context on
t'estàs comunicant. Qui va decidir que les emoticones podien ser un
nou llenguatge pel WhatsApp, va encertar moltíssim.

JMP

El llenguatge de l'humor, per a mi, és un dels que necessita més context
perquè una broma, avui dia, que també estem en els límits de l'humor,
depèn totalment del context.
SB

És un codi. És un codi diferent, en un context diferent.

OF

I entenc que hi deu haver textos que no son traduïbles, no? Ara per
exemple estic pensant en el text aquest de Perec, de "La "E" segrestada".

JMP

És un codi diferent, en un context diferent.

SB

Jo l'he traduït aquest. Bé, vaig començar-lo però van acabar uns altres.

DV

OF

Però, com es tradueix?

SB

"La disparition". Es fa sense la "A". Està fet, eh. Es diu "El Secuestro",
està editat a anagrama.

Si, jo estic d'acord amb tu però perquè tu domines molt l'altre llenguatge. A mi el que m'espanta no és que si jo t'envio un cor i una sevillana és
meravellós perquè quan et vegi et diré, "Olé, te quiero", i ens entendrem,
sinó que els xavals més joves no sé si podran, després, descriure o parlar
amb aquesta persona.

BB

O pensar.

OF

Però no sense la "E", sense la "A".
DV

SB

Jo vaig fer l'esforç sense la "A".

O pensar com explicar-li què vol dir aquell cor i aquella sevillana; tot i
que ho entenguin.

OF

Clar, és molt diferent, no?

JMP

Clar.

SB

Clar, és una novel·la de Perec...

DV

OF

És brutal!

SB

I, una novel·la que escriu sense la lletra "E", que és la lletra més habitual
i es diu "la disparition"; on no hi ha cap "E"...
Jo vaig formar part del primer equip de traductors que va traduir-ho al
castellà sense la lletra "A", ja que és la més habitual del castellà.

Jo crec que sí ets de llenguatge més limitat, el cervell també se't
limita. No estic dient que siguin més intel·ligents o menys, sinó que
simplement es fa tot més estret i, llavors, és més complicat. A mi
això és l'únic que m'espanta de la gent que ve ara, de la meva filla,
per exemple.

JMP

Però jo vull pensar que la gent més jove sabrà distingir entre quan m'estic expressant al WhatsApp / de quan estic fent un examen / o de quan
estic escrivint una carta formal.

SB

Però, saps quan a mi m'interessa? A mi m'interessa quan s'utilitzen les
emoticones també en sentit creatiu. És a dir, no per dir-te "Estic content" t'envio l'emoticona de riure o al revés. Això és el que m'interessa,
l'ús creatiu d'aquest llenguatge.

OF

L'hem d'aprendre jo crec, encara no l'hem après.

DV

És molt arriscat, en el context del whatsapp, saber què és el que passa a

JMP

De fet, han fet una traducció, fa molt poc, al català. De l'Adrià Pujol
Cruells i em sembla que en català també és sense la "A".

SB

Sense la "A" és possible, sí, tens raó. L'humor, a través del llenguatge, és el
joc. En francès i en anglès el nostre ofici és “play”. “To play", és jugar i fer teatre i en francès igual, "Jouer". El llenguatge és un instrument de joc bestial.

BB

I com veieu i viviu l'evolució del llenguatge, sobretot des de l’entrada de
les noves tecnologies? On ens porta?
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nivell de to, perquè no el dominem.
JMP

Amb algun amic m’he arribat a enfadar, perquè no veus el to i genera
dubtes.

DV

Clar.

JMP

Per això l'emoticona ens serveix.

SB

Sí.

DV

I quan no saps què dir, el millor és fer "Hahaha". El "Hahaha" et salva la
vida!

SB

Sí, salva la vida, salva la vida.
Però, respecte el tema de simplificar, jo t'ho dic d'una altra manera: És
millor que els nens facin això que no com fa cent anys; aquests nens no
haurien fet res perquè tampoc és que escrivíssin llibres aquests nens fa
cent anys. M'explico?

BB

Sí.

SB

És a dir, hi ha una cosa de democratització de la cultura molt bèstia:
venim d'un passat que a vegades ens sembla que era gloriós. I no!

BB

Total.

SB

Abans, per un escriptor, n'hi havia dos milions que no ho eren. I potser,
aquests nens accedeixen a alguna forma de comunicació a través d’això
que d'una altra manera no hi podrien accedir. No crec que això faci que
no hi hagi més bons humoristes ara.

JMP

Hi ha molta gent que té tendència a pensar que ell quan tenia deu anys o
dotze anys ho feia molt millor que els que ara tenen aquesta mateixa edat.

SB

És el que volia dir exactement.

JMP

Nosaltres també fèiem faltes d'ortografia. Nosaltres també simplificàvem en aquell moment, respecte als nostres avis.

SB

Amb els codis d'aquell moment.
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DV

Però, jo dic que potser el “pq” s'acabarà acceptant com a vàlid en un temps.
Esperem que no.

JMP

Esperem que no.

OF

OF

Canviant de tema: Jo hi ha una cosa que sí que estava pensant: Tu,
David, interpretes molts personatges diferents i cada una un deu tenir
la seva expressió, oi? O, sempre ets tu d’alguna manera?

SB

Quin debat!

DV

Hi ha dos tipus d'actors; l'actor que és Josep Maria Flotats, és a dir,
Josep Maria Flotats fa de Stalin, o Josep Maria Flotats fa de Cyrano. Llavors. Hi ha els actors que no som ni això ni allò, que estem al mig i que
fem el que podem: “Posa’m això, o bigoti, o no m’afeito o no em trec una
cella per intentar canviar físicament…i, poca cosa més.

OF

Clar però manipules, això que deies, de canviar les paraules de lloc?

SB

Jo pacto, sempre pacto quan dirigeixo. Que jo digui: "David Verdaguer
vols fer tal?" I ell em diu "Sí". Això ja forma part del llenguatge perquè jo
he anat a buscar al David Verdaguer, no he anat a buscar a no sé qui. Jo
he anat a buscar aquella veu, després veurem si ha d'anar amb bigoti o
no; serà un pacte. I aquí has de ser permeable. Aquest llenguatge s’ha de
portar junts. Jo mai faré res en contra d'un actor.

BB

Parlem d’arquitectura i llenguatge.

DV

Quin vincle té el el llenguatge amb l’arquitectura?

OF

El llenguatge entès com a expressió, en arquitectura, sempre ha estat
estretament vinculat a la tècnica. O sigui, als sistemes constructius. Al
llarg de la història aquesta relació ha anat variant. Llavors, ara és més
confús potser en el món contemporani. Per això a mi m'atrau. Igual que
m'atrau sentir altres veus que venen de llocs diferents per veure si està
succeint el mateix o no, o si només ens està passant a nosaltres.

SB

El llenguatge és una etiqueta. Tu pots dir llenguatge com a sistema de
signes, llavors totes les arts tenen un llenguatge. Inclosa, l'arquitectura.
O sigui, com a sistema de signes. L'arquitectura crea un llenguatge, com
la música.
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OF
SB

Exacte.
La pintura té un llenguatge i la llengua té un llenguatge, perquè llengua
i llenguatge no és el mateix.

OF

En l'arquitectura, hi ha dos moments dins del procés creatiu, en el
primer fem servir el dibuix i les maquetes com a eina. I en el segon
moment, és l'expressió, que té molt a veure amb qüestions socials
polítiques del moment i molt vinculat a les innovacions tecnològiques.
Per exemple: Walter Benjamin en parla en el seu llibre "Els Passatges" de
la construcció en ferro. Quan apareix la construcció en ferro, durant un
primer període es construeix amb estructura de ferro, però es segueix
fent servir el llenguatge de la pedra, és a dir, construeixen amb ferro a
la manera de la pedra. És com aprendre un idioma: primer hi ha tot un
procés d'aprenentatge fins que un pot fer poesia i això, en l'arquitectura
també passa.

SB

O fins que pots pensar en aquella llengua.

OF

O fins que pots pensar en aquella llengua. Llavors, això és súper interessant perquè hi ha aquests moments de transició en la què apareix una
nova tècnica, la comencem a fer servir a la manera de l'altre.

BB

Pura creativitat.

DV

La tècnica va per davant d'un llenguatge.

OF

Totalment. Normalment hi ha moments en què preval la tècnica i hi ha
moments en què preval l'expressió.

BB

El llenguatge com a codi.
El codi, és una gran paraula, perquè un llenguatge no deixa de ser
una codificació, però, el llenguatge també és l'ús, no? Crec que nosaltres ens movem més amb l'ús, que no pas amb el concepte abstracte
del llenguatge.

BB

Acabem, quedeu-vos amb una reflexió final.

DV

Per mi el llenguatge és primordial, és el que em tocaria més els ous perdre. El llenguatge per mi ho és tot; tot allò dolent i tot allò bo de la vida
ho he aconseguit gràcies al llenguatge. O per culpa del llenguatge.

JMP

Jo simplement faré una reivindicació d'aquest tipus de reflexions.
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Jo crec que divagar i pensar sobre el llenguatge, parlar així amb gent
intel·ligent com vosaltres sobre el llenguatge, jugar amb el llenguatge,
pensar sobre el llenguatge, pot arribar a ser molt molt molt excitant. Pot
tenir, fins i tot, un punt eròtic. Jo crec que ho fem poc, tenint en compte
la importància que té en el nostre dia a dia i en tots els àmbits.

"Fins que pots
fer poesia,
primer hi ha
tot un procés
d'aprenentatge"

BB

Per mi llenguatge és felicitat. No tinc cap dubte que una bona conversa és
el camí més ràpid cap a la felicitat. Et fa sentir connectat i emocionat; Feliç. D’alguna manera, Més ampli I amb ganes d’ingerir més coneixement.

DV

Quan és fàcil, quan la conversa és fàcil.

BB

Evidentment. Però crec que el que passa al voltant d'una taula, rodejada
de gent, és sempre meravellós.

SB

Al final, el llenguatge el que fa és reconciliar-nos i definir-nos. I també
hi ha un tema que no n'hem parlat que és el tema de la mort. El llenguatge és una creació, utilitzant el llenguatge també pots matar una
mica la por a allò desconegut, no? A que hem vingut aquí? Doncs, com
a mínim, a comunicar-nos i aprendre dels altres. A través del llenguatge, avui hem après què és el llenguatge per cadascú de nosaltres i tots
sortirem d'aquí una mica modificats i donant sentit a coses. Per tant, és
intentar utilitzar aquesta eina per donar sentit a la nostra existència.

BB

El llenguatge et modifica. I afegeixo una cosa que és la connexió. Et
sents viu i et sents feliç quan connectes amb la gent. I el llenguatge
porta a la connexió directe. Que és això que hem tingut durant aquesta
hora tan intensa? Que et sents un, oi? Que d'alguna manera et fa sentir
viu i unit.

OF

A mi m’ha encantat això del to. Jo crec que a partir d'ara, quan parli
d'arquitectura no parlaré d'atmosfera sinó que parlaré de to.

DV

Sí. És veritat que quan entres a la Sagrada Família, aquesta té un to.

OF

Té un to; m'has obert un món.

Olga Felip
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