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nguany es commemora el 50è
aniversari del Diccionari català-
valencià-balear (DCVB), una

obra que constitueix un inventari ex-
haustiu de la llengua catalana, de deu
volums, que va ser iniciada pel filòleg
mallorquí mossèn Alcover el 1900 i que
va ser completada pel seu deixeble,
Francesc de B. Moll, a partir del 1932,
quan morí Alcover, i fins al 1962, any
en què el diccionari fou publicat per
l’editorial Moll.

“L’obra del diccionari de mossèn Al-
cover era una empresa d’amor i d’entu-
siasme, fruit d’una devoció fervorosa a
la llengua vernacla i de la decisió enèr-
gica de salvar-la dels perills que l’ame-
naçaven”, explica Francesc de B. Moll
en la introducció del diccionari, en el
qual col·laboraren també Manuel San-
chis Guarner i Aina Moll Marquès.

El diccionari, després de mig segle,
continua sent un referent lingüístic, ja

que no només inclou el significat de les
paraules, sinó també informació dia-
lectal, fonètica, etimològica, bibliogrà-
fica, paremiològica i de costums popu-
lars.

Entre els diversos esdeveniments que
s’han organitzat per homenatjar l’efe-
mèride, destacaria la proposta que ha
impulsat el diari digital de cultura Nú-
vol: ha demanat a diversos escriptors i
persones relacionades amb el món cul-
tural que escullin una paraula del
DCVB i que facin cinc cèntims del mo-
tiu pel qual l’han triada. L’escriptora
Marta Rojals ha triat fato; Maria Bar-
bal, arrecerar, i la presidenta d’Òmni-
um, Muriel Casals, passeig. Però d’entre
les que més m’han agradat hi ha hora-
baixa, seleccionada per la lingüista i es-
criptora Joana Serra de Gayeta. Ara bé,
si a mi em fessin escollir-ne una, em
quedaria amb xerinola, un mot que
convida a la gresca, l’alegria i la tabola.
La paraula té l’equivalent castellà de
chirinola i ve del segle XVI. Significava
“baralla, desori” i l’origen del nom pro-
vé de la batalla de Cerignola (1503), al
sud d’Itàlia, on molts catalans i caste-
llans es vantaren d’haver participat. ❋
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Sabíeu que...
Des del 2001, gràcies a un acord entre
l’editorial Moll i l’Institut d’Estudis
Catalans, el diccionari DCVB es va
publicar digitalment i es pot consultar
de manera gratuïta a través d’internet
(http://dcvb.iecat.net)

i hi ha una tendència del còmic que no sembla estar
en crisi sinó en franca expansió és la de les històries
de caire biogràfic i memorialístic; ja han passat uns

quants anys des de fites com ara Maus, d’Art Spiegelman, i
Persépolis, de Marjane Satrapi, i el gènere no deixa de sumar
noves i interessants aportacions.

Ara EDT ha publicat en català L’art de volar, l’apassionant
novel·la gràfica guanyadora del Premi Nacional de Catalunya
i el Premio Nacional de España, en què el guionista Antonio
Altarriba reconstrueix la vida del seu pare amb l’inestimable
ajut dels vigorosos dibuixos de Kim, il·lustrador extraordina-
ri que demostra ser molt més que l’autor de Martínez, el fa-
cha. Els vincles familiars també són l’eix d’Eres mi madre?
(Reservoir Books), on l’il·lustradora Alison Bechdel reprèn la
línia de Fun Home per relatar amb honestedat, lucidesa i iro-
nia les complexes relacions amb la seva mare. I, en una línia

similar, l’assagista Mary Talbot –que debuta en la novel·la
gràfica, amb l’ajut del dibuixant Bryan Talbot– ha publicat
La niña de sus ojos (La Cúpula). En aquest volum, Talbot mi-
ra cara a cara, amb valentia i sense concessions, les relacions
amb el seu despòtic pare –l’escriptor irlandès James S. Ather-
ton– des de la infantesa fins a la mort d’ell, al mateix temps
que relata en paral·lel la vida de Lucia, la filla de James Joyce.

Carlos Giménez –autor de les sèries Paracuellos i Barrio–
ha recorregut a les seves vivències personals en la major part
de la seva obra. A Los profesionales va recopilar anècdotes vis-
cudes en els seus primers temps com a dibuixant de còmics,
en la Barcelona dels anys seixanta, i ara Panini li publica un
àlbum directament emparentat amb aquella sèrie: Pepe, ba-
sada en la vida del seu –ja desaparegut– amic Pepe González,
el magnífic dibuixant de Vampirella.

Emmanuel Guibert es va donar a conèixer internacional-
ment amb El fotógrafo, un còmic testimonial sobre la tasca de
Metges Sense Fronteres a l’Afganistan a partir de l’experièn-
cia del fotògraf Didier Lefèvre. Ara acaba de publicar Un viaje
entre gitanos (Sins Entido), un reportatge gràfic sobre el pe-
riodista i fotògraf Alain Keler, que durant deu anys va recór-
rer Europa per mostrar la vida del poble romaní. ❋
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