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abem que tenen pseudònim alguns il-
lustres pintors, dibuixants, escultors,
músics, actors, cantants, cineastes, es-

criptors, periodistes... actuals o no. La con-
sulta del Diccionari de pseudònims usats a
Catalunya i a l’emigració, d’Albert Manent i
Josep Poca (Pagès Editors, 2013), ens per-
met descobrir que també en tenen (o en te-
nien) alguns il·lustres lingüistes.

Potser fregant el que no és un pseudònim
estricte, és a dir, no és un nom fals, hi ha les
inicials del nom i del(s) cognom(s) autèn-
tic(s): Ramon Aramon i Serra és R.A.S.,
Adolf Blanch és A.B. i Manuel Milà i Fonta-
nals, M.M. i M.M.F. També Milà signa Dn.
M., amb un revelador tractament de corte-
sia. Marian Aguiló i Fuster segueix la línia
clàssica quan signa M.A.F., però inaugura
els falsos noms amb un nostrat Jordi.

El nivell més original el representen l’ono-
matòleg Ramon Amigó i Anglès (Ogima Sel-
ga i Pere Joanpere), el fonetista Pere Barnils

(Wieder), el gramàtic més influent del segle
XIX, Antoni de Bofarull i Brocà (que signa
El licenciado Vidriera i també Fray Anastasio
Timora), el gramàtic Albert Jané (que en té
uns quants: Bernat Marçà, Jan Leberat, Magí
Terrades, Narcís Terrades...), el codirector de
les obres completes de Pompeu Fabra, Jordi
Mir i Parache (Arnau Pallarès), i el filòleg
Antoni de Capmany de Montpalau i de Su-
rís (que és Antonio Filopolita, Pedro Fernán-
dez, Ramón Miguel Palacio, Un Amigo de la
Verdad, Un buen patriota que reside disimu-
lado en Sevilla...).

No s’estan de pseudònims altres noms il-
lustres: Antoni M. Alcover és el famós Jordi
des Recó i el menys famós Diketimo (així va
signar el prevere manacorí una polèmica
amb Segimon Pey i Ordeix); Francesc de
Borja Moll és L’Endevinaire; Joan Baptista
Xuriguera, el rei de la conjugació verbal, és
Jaume Gardeny, Joan Ventura i Marcel Serra,
segons el dia. Fins i tot Pompeu Fabra té
pseudònim: Esteve Arnau. En el volum 9 de
les Obres completes es poden llegir mitja dot-
zena de documents signats pel tal Arnau. ❋
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Sabíeu que...
Un dels gramàtics catalans amb més
pseudònims és possiblement Emili Vallès i
Vidal, coautor d’un curs pràctic de
gramàtica catalana. L’autor del curs es deia
Jeroni Marvà. Vallès era Ilime Sellav i Ladiv,
Joan Cots i Puigbò, Nou Gaballi, Oberón,
Plàcid Vidal, R. Muntaner, R. Simon i
Brunet i uns quants més. També ell era El
Mig Marvà: l’altre mig era Artur Martorell.

i ha llibres que són més famosos
pels comentaris que susciten que
no pas per la quantitat de lectors

que tenen. Són llibres complexos perquè
donen forma a un pressentiment general
dispers. No són llibres complicats com La
riquesa de les nacions, d’Adam Smith, ni
com La interpretació dels somnis, de Sig-
mund Freud, o Sobre la teoria especial i la
teoria general de la relativitat, d’Albert
Einstein; però al cap del temps qualsevol
amb dos dits de cultura també s’hi refereix
com si fossin de la família. Són textos que
entren al panteó del classicisme una mica
per la porta del darrere, com els escàndols
destapats pels historiadors abans que els
periodistes s’apropiessin de la realitat per
fer-s’hi propagan-
da. Entre la La con-
juració de Catilina,
de Gai Sal·lusti, i Yo
entré en el Cesid, de
Pilar Urbano, hi ha
la distància que se-
para l’exemple la-
pidari de la xafar-
deria. Solen ser lli-
bres sobre els quals
es fan pel·lícules,
segurament per
desfer la complexi-
tat que tenen.
Molts dels thrillers
que presumeixen la
realitat s’hi basen. I
no parlo de novel-
les, que tenen, en
principi, ben resol-
ta la utilització de la
ficció com una clau
per versionar la ve-
ritat que ens moles-
ta; parlo de llibres
com aquest Zero-
ZeroZero, de Ro-
berto Saviano, que
és valent i tan com-
plex que cap pel·lí-
cula no abastarà del
tot perquè és l’enci-
clopèdia aparent-
ment desordenada
d’un periodista en-
tès en el cultiu, la
manufactura, la co-
mercialització, i la capacitat inversora i in-
fluent de la cocaïna de guant blanc i de
guerra bruta. Per això són més aclaridores
les entrevistes que li fan i els comentaris
que suscita que no pas l’entramat del lli-
bre. I no és pas que la gran quantitat d’in-
formació que conté hi estigui col·locada
sense cap ni peus; és que s’hi distribueix
com l’espiral engolidora que denuncia.

Efectivament, el llibre ens fa conèixer
des del sembrat de la planta en una clima-
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tologia específica sud-americana fins a la
quantitat d’aigua i sosa càustica que cal
bullir per desfer-se d’un cadàver; des del
guany per cada euro invertit en un gram
de coca fins a l’esquema nominal de l’en-
ginyeria financera que blanqueja els di-
ners del negoci arreu del planeta; des de
les relacions entre els càrtels colombians,
russos i italians fins als informes dels infil-
trats, confidents i desertors; i tot tan al dia
que les detencions recents del Chapo
Guzmán a Mèxic i de la Mara Salvatru-
chas a Barcelona fan la impressió de tenir
la trama de les narcopel·lícules nord-ame-
ricanes a la finestra.

L’ordre del llibre és complex com una
obsessió sofisticada. És un efecte volgut,

perquè a la fi, quan explica com demanar
clandestinament una ració de cocaïna en
els restaurants de la city de Londres per ei-
xorivir la congestió i els escrúpols dels si-
caris de les finances, fent servir el terme
que Edward N. Luttwak va definir el 1998
a Turbo-capitalism. Winners and Losers in
the Global Economy, Saviano ens revela tot
el tràfic i la influència de la cocaïna com el
combustible que sospitàvem del turboca-
pitalisme que ens governa. ❋
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