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Joan Brossa, Català Roca, Pascual Iranzo i altres amics en una tertúlia al restaurant Sí Senyor

D ’ A C T U A L I T A T

La tertúlia, generadora de cultura
M I Q U E L - L L U Í S M U N T A N É

Les paraules apropen.
Els silencis destrueixen.

André Maurois

A
través del temps i
des de les seves ma-
nifestacions més
primitives, l’home
ha explorat les pos-

sibilitats de la comunicació,
fins a fer-ne un dels aspectes
més cabdals de l’experiència
humana. La comunicació, en
efecte, ens permet dissenyar
realitats i projectar mons, tot
compartint els matisos més
inefables de les infinites per-
cepcions de la vida, la qual
cosa ens permet avançar en
el camí, sempre costós, de
conèixer i d’interpretar la
realitat que ens envolta. Tot
això constitueix, de fet, la
cultura, la qual es pot en-
tendre com a fruit d’aquesta
extensió de la funció comu-
nicativa.

I no hi ha dubte que la
gran expansió de la cultura
ha estat possible gràcies als
procediments de fixació i
transmissió a gran escala de
la paraula; primer, a través
de l’escriptura i, més tard,
amb els mitjans de comuni-
cació. Però, tot i que l’escrip-
tura i els altres vehicles de
difusió han jugat un paper
multiplicador i han contri-
buït directament a un canvi
de mentalitat, existeixen as-
pectes de l’oralitat interper-
sonal que no són substituï-
bles per altres canals de
transmissió; no només
aquells més elementals que
fan referència a la comuni-
cació quotidiana, sinó també
en relació amb la transmissió
i la creació de la cultura.

Les grans diferències que
hi ha entre l’oralitat inter-
personal i els altres canals

afecten tant la forma com el
contingut. Quant a la forma,
l’oral és el domini de l’ex-
pressivitat i de l’espontaneï-
tat; quant al fons, l’oral és
l’àmbit dels continguts més
personals, més subjectius,
menys supeditats, per tant, a
la previsió i a la censura. En
canvi, aquesta paraula inter-
canviada d’una manera di-
recta i espontània és també
generadora de cultura. I un
bon exemple d’això el tro-
bem en aquells espais de re-
flexió i de diàleg que han es-
tat sempre les tertúlies.

UNA RICA TRADICIÓ
El temperament mediterra-
ni, bàsicament comunicatiu,
predisposat a l’exterioritza-
ció d’idees i de sentiments,
ha afavorit al nostre país una

rica tradició de penyes que
s’aplegaven al voltant d’ate-
neus i casinos, però també a
cafès –quantes pàgines no
s’han escrit a propòsit d’a-
quests recers mítics!– i lli-
breries que, al seu torn, han
donat peu a iniciatives com
ara premis literaris i artís-
tics, debats, edició de revis-
tes... Especialment fructífer,
en aquest sentit, va resultar
el període comprès entre la
segona meitat del segle XIX i
el primer terç del XX, quan
en els medis més o menys
cultivats era usual l’hàbit de
reunir-se a fi de discutir al
voltant de les matèries més
diverses. Les tertúlies afegien
al plaer d’una copa, d’un cafè
o d’un cigar, l’estímul de la
bona companyia i de l’avide-
sa intel·lectual. Van sorgir

autèntics virtuosos en l’art
de la tertúlia, aguts, sagaços,
amb un ventall ampli de re-
cursos dialèctics que els feia
sortir gairebé sempre airosos
en la complicada esgrima de
la paraula. A casa nostra,
personatges com ara Jaume
Brossa, Santiago Rusiñol,
Francesc Pujols, Josep Pla,
Joan Fuster i Josep Maria de
Sagarra, per citar-ne només
alguns, van excel·lir en
aquesta peculiar destresa.

En els nostres dies, diver-
sos factors s’han conjurat per
dificultar el sorgiment i l’ex-
pansió de les tertúlies. D’una
banda, la compartimentació
exacerbada dels coneixe-
ments, que ha anat arraco-
nant en gran mesura aquella
cultura general, d’inspiració
humanista, que conreaven

els sectors il·lustrats de les
generacions passades. De l’al-
tra, la pressió creixent del ca-
pitalisme i la seva capacitat
d’influència cultural en amplis
sectors –el time is money–, que
fa que un grup de persones
reunides sense pressa al vol-
tant d’una taula, conversant
sobre Plató, els prerafaelites o
l’existencialisme, tant se val,
apareguin als ulls de molta
gent com uns perfectes parà-
sits. I, finalment, directament
relacionat amb l’anterior, hi
ha el ritme de vida frenètic que
ens hem (que ens han?) impo-
sat; un executiu dels nostres
dies voldrà presumir d’estrès o
de jet lag, però mai no presu-
mirà d’anar a la penya de l’A-
teneu a mitja tarda: no encai-
xaria amb el model.

RECUPERAR ELS VALORS
I és ara, més que mai, que la
nostra societat necessita recu-
perar els millors valors de l’o-
ralitat. Contra el risc cert d’un
aïllament creixent provocat
per l’omnipresència de la ci-
bernètica en tots els àmbits de
la vida quotidiana, per contra-
restar una concepció del saber
estanca i funcionalista, cal
tombar un altre cop els ulls
cap a l’espai fèrtil de la tertú-
lia, en tant que observatori de
l’actualitat, aula d’aprenentat-
ge per als novells, exercici de
càtedra per als veterans, àgora
de debat, en suma, per a uns i
altres. No em sembla exagerat
afirmar que, en molts casos, la
possibilitat de freqüentar una
tertúlia pot resultar una font
de coneixements més valuosa
que un curs acadèmic. Sigui
com sigui, practicar la cultura
de la paraula equival a mante-
nir viu un dels trets més es-
sencials i definitoris de la ma-
teixa condició humana.

E N I G M Í S T I C A

Tísner al segle XXI
M À R I U S S E R R A

MariusSerra@verbalia.com

A
quest dilluns dia 7
de maig farà un any
que ens falta en Tís-
ner. Coincidint amb
el primer aniversari

de la seva mort els seus lectors
poden trobar a les llibreries
l’àlbum que li han dedicat
David Escamilla i Jordi Fines-
tres (L’univers Tísner (1912-2000):
gairebé un segle, Angle Editori-
al. Manresa, 2001) i també vi-
sitar al Museu del Joguet de
Figueres l’exposició Lletres en
joc / Història dels mots encreuats
ideada en homenatge seu. Es-
camilla i Finestres pertanyen
a la generació més jove de les
múltiples onades que es van
acostar a l’espai obert que
Tísner generava al seu voltant
des que va tornar de l’exili.
Onades que van començar a
fluir amb els escriptors coeta-
nis de Montserrat Roig i Jau-
me Fuster (per citar només
dos dels ja desapareguts) i que

posteriorment van abastar
gent tan diversa com el crea-
dor de jocs Oriol Comas, els
crucigramistes en pes o el
cantant Pep Sala.

UN BATEIG COMPLICAT
Entre d’altres encerts, Esca-
milla i Finestres recullen al
seu volum el testimoni de
Tísner sobre els avatars del
terme mots encreuats. El pare
dels encreuats en català soste-
nia que els va batejar així per
influència francesa (mots croi-
sés) i, també, per allunyar-se al
màxim de la denominació es-
panyola crucigrama. De primer
en va dir mots creuats, però ben

aviat l’esmenaren els “savis
que escrivien a La Publicitat”
(Foix? Riba?) en advertir-li que
en català encreuem, de mane-
ra que les seves creacions cre-
uades dels anys trenta van
passar a dir-se mots encreuats.
Després del llarg exili, quan
els mots encreuats de Tele/Estel
van passar al diari El País Tís-
ner va empescar-se una nova
denominació –mots enreixats–
heretada encara avui pel cru-
cigramista paisà Pau Vidal.
Però al llibre d’Escamilla &
Finestres Tísner també reco-
neix que el terme crucigrama
és tan vàlid en català com mots
encreuats o mots enreixats, atesa

la productivitat de tots dos
afixos: cruci (crucifixió) i grama
(cal·ligrama). De manera que
els fabricants de mots encre-
uats som crucigramistes.

Des de l’exposició de Figue-
res ens hem esforçat per tor-
nar a posar en circulació
aquest terme, molt més eficaç
i concret que el d’enigmista (i
sobretot que el recollit pel IEC
enigmatista, en el sentit gens
ajustat de “persona que parla
amb enigmes”). La llengua
italiana presenta un ús molt
estandaritzat de diversos deri-
vats d’enigma, cap dels quals
és enigmatista. En italià, un
enigmista és qui elabora tota

mena d’enigmes verbals (com
ara xarades, jeroglífics, ana-
grames...). El terme per definir
als aficionats a resoldre’n és
l’equivalent al nostre enigmòfil.
Però en el cas específic dels
mots encreuats fets amb un
cert rigor lingüístic, l’italià
prescindeix dels derivats pos-
sible de parole incrociate i es
decanta (com també ho fa
l’anglès) per un derivat de
cruciverba: respectivament cru-
civerbista i cruciverbalist.

Els crucigramistes catalans,
doncs, retrem aquest dilluns
dia 7 un homenatge al pare
dels mots encreuats catalans
d’una manera tan coordinada
com sorprenent. Fixeu-vos
aquest dilluns en les seccions
de mots encreuats de tots els
diaris barcelonins, entre ells
l’AVUI, i algun de gironí i ja
descobrireu quina manera te-
nim de recordar Tísner l’any 1
del segle XXI.


