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Mania. Número 9. Facultat

de Filosofia de la UB.

Barcelona, gener, 2003.

A questa interessant revista
bilingüe (castellà i català)
ens ofereix el dossier Pen-

samiento uno cero, que inclou una
entrevista a Lev Manovich, un
dels teòrics més importants de
la cultura digital. A. Sánchez
ressenya De la mística a les barri-
cades, de Gerard Horta.

Catalan Writing. Número
17-18. Centre Català del

PEN Club / Institució de les

Lletres Catalanes.

Barcelona, novembre, 2002.

R evista en anglès centra-
da en la literatura cata-
lana, dirigida per Susan-

na Rafart i Sam Abrams. Al-
guns dels autors sobre els
quals es parla són Espriu,
Brossa, Pla, Perucho, Belbel...

L’Avenç. Número 277.
L’Avenç SL.

Barcelona, febrer, 2003.

E l dossier central està de-
dicat al tema L’atracció de
Barcelona. Migracions del

segle XX. També en ofereixen
una entrevista al sindicalista
J.L. López Bulla i l’article De la
lepra a la sida. El recurs metafòric
de la malaltia, a més de resse-
nyes d’actualitat.

Sàpiens. Número 4.
Enciclopèdia Catalana.

Barcelona, febrer, 2003.

B arcelona va ser la capital
mundial de l’anarquis-
me, com ens demostra

Rafael Vallbona. Joan Morales
ens parla de les bruixes de Vi-
ladrau del segle XVII. Jordi Se-
bastià ens descobreix els se-
crets funeraris egipcis. I les
seccions habituals.

Nexus. Número 29.
Fundació Caixa de

Catalunya. Barcelona,

desembre, 2002.

L a vida i obra de Verdaguer
són analitzades des de to-
ta mena de perspectives

pels especialistes o interessats
en el tema: Isidor Cònsul, Nar-
cís Garolera, Joaquim Molas,
Víctor Batallé, Perejaume, Car-
me-Laura Gil i Ramon Pinyol.

Ínsula. Número 671-672.
Ínsula. Madrid,

novembre-desembre, 2002.

A questa elegant revista
castellana en format di-
ari ens ofereix articles

dedicats al tema Los compromi-
sos de la poesía signats per au-
tors com ara E. Falcón, D. In-
genschay, M. Romano, A.
Méndez Rubio i A. Prieto de
Paula, entre d’altres.

SP

Ramon Giné, cercador de palíndroms

E N I G M Í S T I C A

Cita’m, Giné enigmàtic
M À R I U S S E R R A

MariusSerra@verbalia.com

D
emà farà un mes de
la mort de Ramon
Giné, l’home que
buscava palín-
droms. Giné era un

geni de poble i del poble. Con-
servava una llibreta amb les
troballes verbals d’un avi patu-
fista i era hàbil amb els jocs de
mans. Brossa l’hauria adorat,
com he de confessar que jo l’a-
dorava, amb les seves dèries
verbívores i aquella mirada de
nen inquiet que brollava da-
munt del seu bigoti iraquià. I
les idees de bomber, els arxius
insòlits, les mans molsudes, les
arrugues de rialler impenitent i
una càlida hospitalitat, com-
partida sempre amb la seva
Rosita. Els lectors habituals
d’aquesta columna han llegit el
seu nom molts cops. L’últim,
cinc dies abans de morir, quan
vaig recollir la seva col·labora-
ció d’inspiració lul·liana en un
calendari monosil·làbic del Dos
Mil Tres, per al qual havia in-
ventat cent milions de combi-
nacions monosil·làbiques en
deu frases. Les seves proeses
verbívores han quedat registra-
des a les pàgines del meu Ver-

bàlia i omplen una seixantena
de números del butlletí palin-
dròmic Semagames, publicació
creada a finals dels 80 per Josep
Maria Albaigès que vaig conèi-
xer gràcies a un article de Jordi
Viader a l’AVUI. N’havia sortit
només un número i encara no
tenia nom definit (¿Rever, Pal
Clap, Semagames?). Em va fasci-
nar la seva mera existència, i
més quan després vaig conèixer
Albaigès –tot un senyor engi-
nyer que llavors treballava per
a una multinacional sueca en
un despatx descomunal al pas-
seig de Gràcia– i els seus disset
subscriptors, escampats per
tres continents. Disset lectors!
Ja vaig intuir que això dels pa-
líndroms era un producte de
masses.

Aquesta columna ha parlat
amb entusiasme del Semagames
durant més d’una dècada i estic
convençut que ha influït de
manera decisiva en l’augment
d’aquella xifra, que ara potser
ja s’ha duplicat i tot. Arran del
primer article Giné entrà en
contacte amb Albaigès i va ad-
quirir el compromís de fer tàn-
dem amb l’enginyer de l’en-

giny, com així ha estat. Aviat va
rebre el llegat de dues copioses
col·leccions de palíndroms ca-
talans d’autors ja difunts i això
el va esperonar a emprendre
una de les majors col·leccions
de palíndroms del món a.I. (a-
bans d’Internet). Alguns lectors
actius d’aquesta columna, so-
bretot Jesús Lladó, van esdeve-
nir palindromistes notables.
Giné també va col·laborar a El
Baluard de Sarral i organitzà les
primeres calçotades palindrò-
miques. Quan, el 1991, vaig
publicar el Manual d’enigmística,
hi vaig recollir els primers
fruits capicua del trident Al-
baigès-Giné-Lladó i el van co-
mençar a visitar periodistes,
poetes i artistes. Josep Massot i
Ignacio Martínez de Pisón van
publicar alguns dels seus pa-
líndroms a La Vanguardia i en
poc temps Giné va atendre un
munt de mitjans. Les entrevis-
tes i els reportatges l’han
acompanyat en els seus últims
anys. Fins i tot el van fer volar
a Madrid per assistir a no sé
quin programa televisiu.

Per la seva acollidora casa de
Vilallonga del Camp han pas-
sat des del secretari de l’Ople-
po, Rafaelle Aragona, fins als
col·legues d’Albaigès en el club
de cervells privilegiats Mensa,
passant per Pau Riba i Memi
March, l’artista brasiler Rodol-
fo Franco i el poeta italià Paolo
Albani. Giné rebia tothom amb
la mateixa calidesa que Lladó li
expressà amb el palíndrom del
títol. Amb la mateixa que li
expressàrem tots els crucigra-
mistes catalans quan ens
acompanyà en la exposició so-
bre mots encreuats celebrada
fa dos estius al Museu del Jo-
guet de Figueres. ¿Què se’n fa-
rà ara, dels seus increïbles ar-
xius?

E R U D I T S D ’ A Q U Í

Antoni Noguera, d’Olot
A L B E R T M A N E N T

N
at a Olot el 1921,
Antoni Noguera i
Massa va estudiar
medicina i odonto-
logia a Barcelona i

Madrid. La seva afició a la his-
tòria ve d’antic, però començà a
publicar de gran. Recordo que
el vam descobrir a través del
seu llibre El Collsacabra, que fou
premi Maspons i Camarasa la
Nit de Santa Llúcia del 1964.
Després, l’editorial Barcino li
edità, en dos volums, La comarca
d’Olot (1969 i 1972). I vingué una
obra més breu: El romànic co-
marcal (1972) i d’altres també
igualment breus: Les marededéus
romàniques de les terres gironines
(1977), Els pantocràtors de les terres
gironines (1986), Tres notícies d’art
romànic (1979), La majestat de Lli-

erca (Banyoles, 1995), La Majestat
i el retaule gòtic de Sant Joan les
Fonts (Sant Joan les Fonts, 1991)
i El pelegrinatge medieval al
nord-est català (Olot, 1994). La
insistència sobre les meravelles
del romànic es completa amb
d’altres estudis publicats dins
miscel·lànies com ara l’orant i
la iconografia romànica, Sant
Maurici de la Cot, el mil·lenari
de Sant Feliu de la Vall del Bac
i les relíquies medievals a la
Catalunya Vella.

Dissortadament encara són
inèdits dos reculls que Antoni
Noguera va escriure i foren
premiats per l’Institut d’Estudis
Catalans el 1968 i el 1969: Els
noms de lloc de la Vall d’en Bas
(1968) i La comarca del Bas (1969).
I té en curs de publicació El Crist

romànic de les terres gironines i
treballa intensament en un lli-
bre sobre el beat de Girona i les
seves il·lustracions.

Centrat en els estudis del ro-
mànic, Antoni Noguera ha fet
història d’una comarca natural,
un aplec d’onomàstica i ha di-
vulgat l’art antic i la història de
Catalunya a través de la premsa
i de conferències i en les as-
semblees d’estudiosos comar-
cals, ja que alhora és president
dels Amics de Besalú.

Antoni Noguera i Massa con-
tinua aquella escola d’investi-
gadors locals i comarcals que
ha donat Olot, com ara el Dr.
Joaquim Danés i Joan Casulà,
massa oblidats fora del seu ter-
ritori i que van fer una gran
aportació a la història.


