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Washington en un medalló de la seva dona, Marta

E N I G M Í S T I C A

Salvem l’Amaçònia!
M À R I U S S E R R A

MariusSerra@verbalia.comL
a publicació en asse-
quible edició de but-
xaca d’un Diccionari de
la francmaçoneria con-
fegit per Albert Far-

gas (Edicions 62, 2001) contri-
buirà a il·luminar una mica
aquest territori tan fosc. (Per
cert, si parlem de lluminàries
cal destacar l’aportació d’A.
Casals a un dels fòrums verbí-
vors d’Internet: el cas d’un
rector que va batejar amb el
nom d’Il·luminada una filla
dels Conesa-Bombilla.) Doncs
bé, Albert Fargas il·lumina
aquí amb molta més cura l’u-
nivers francmaçó provant de
no enlluernar-nos amb llam-
pecs sensacionalistes. Atrinxe-
rat rere l’ordre alfabètic que
imposa la col·lecció, descriu
símbols, costums, rituals i al-
tres peculiaritats de les lògies
maçòniques antigues i mo-
dernes, des dels constructors
egipcis de les piràmides fins
als seguidors de la moderna
maçoneria especulativa (més
centrada en la construcció de
persones), sense oblidar els
faedors de catedrals ni els
grans noms de la maçoneria
internacional, entre els quals
destaca amb llum pròpia Ge-
orge Washington.

SOBRE LA LLETRA G
Els verbívors hi xalem en des-
cobrir que la G majúscula (se-
xualment tan connotada) és
també la lletra més important
de la francmaçoneria. Símbol
pitagòric i inicial de Gnosis, Ge-
ometria i God (Déu en anglès,
però també Gae en sirià, Gud en

suec, Gott en alemany i Goda en
persa), en els rituals maçònics
la G apareix al centre del pen-
tagrama (sol) i de la figura hu-
mana, just damunt dels geni-
tals. Quan l’aprenent de maçó
passa la prova iniciàtica a l’a-
nomenada Cambra de Reflexió
o Caverna ho fa sota
la inscripció d’una
divisa vítria:
V.I.T.R.I.O.L. Davant
d’aquest acrònim
de paret l’aspirant
diu “no sé ni llegir
ni escriure, només
sé dir una lletra
darrere una altra, si
em dieu la primera
lletra jo us diré la
segona”... Fargas
ens revela que
V.I.T.R.I.O.L. oculta
“Visita Interiorem Ter-
rae Rectificando Inve-
nies Occultum Lapi-
dem” (visitant l’inte-
rior de la Terra i
rectificant obtin-
dràs la pedra oculta
o filosofal). En quí-
mica, per influèn-
cia alquímica, el vi-
driol és el sulfat de
ferro i l’oli de vidri-
ol l’àcid sulfúric.

Una altra especu-
lació acronímica
atorga nous sentits
al conegut INRI
cristià. Segons els
evangelis INRI ocul-
ta el missatge “Jesús

de Natzaret, Rei dels Jueus”,
però els maçons hi associen
altres significats més antics.
Fargas en cita tres. En primer
lloc, INRI serien les inicials dels
quatre elements bàsics en he-
breu: Iammim (aigua), Nour
(foc), Rouahh (aire) i Iabescheh

(terra). En segon, inclouria
l’antic aforisme alquímic “Igne
Nitrium Rotis Invenitur” que ex-
pressa el poder dels tres ele-
ments bàsics de l’alquímia (sal,
sofre i mercuri). I finalment,
seria un mot sagrat que els
Rosacreu despleguen així: “Igne
Natura Renovatur Integra”. La
francmaçoneria és un món
sorprenent, deutor dels antics

rituals militars pe-
rò molt humanista.
Els aprenents estu-
dien gramàtica, els
companys lògica i
els mestres es con-
centren en la retò-
rica. La seva pro-
verbial discreció fa
que els seus sím-
bols sovint passin
desapercebuts. Si
algú detecta, per
exemple en una
obra de Gaudí, una
G seguida de tres
puntets que repre-
senten els tres vèr-
texs d’un triangle
equilàter, difícil-
ment sabrà que és
un missatge maçò-
nic abreujat. Si fem
que el signe : equi-
valgui al trianglet,
G: vol dir Germà, O:
Orient, MM: Mes-
tres i G:A:D:U: Gran
Arquitecte de l’U-
nivers. En boca de
Franco el terme
maçó va esdevenir
sinònim de roig o
separatista. Salvem
l’Amaçònia!

L ’ A P A R A D O R

Robert Saladrigas, Pel camí ral
del nord. Proa.

Barcelona, 2001.

N ou volum de la Biblioteca
Robert Saladrigas. L’autor
vulnera intencionada-

ment les normes i les lleis de
la narrativa tradicional per
oferir-nos un text innovador
on les diverses veus dels per-
sonatges s’alternen i final-
ment es fusionen tot buscant
el mite dels orígens.

Jo Alexander, Tempus fugit.
Fotografies de Jordi Baron.
Arola. Tarragona, 2001.

V uitè volum de la magní-
fica col·lecció d’Arola La
imatge que parla, formada

per petits llibres de gran qua-
litat que uneixen fotografia i
poesia de manera comple-
mentària. En aquesta ocasió
compta amb els treballs de
dos joves autors: Jo Alexander
i Jordi Baron.

Joan Armangué (curador),
Arxiu de tradicions de l’Alguer.
Publicacions de l’Abadia

de Montserrat.

Barcelona, 2001.

E l 1997 l’Arxiu de Tradici-
ons de l’Alguer es va
constituir com a centre

de recerca especialitzat en
l’estudi de la cultura popular
algueresa. Aquest volum recull
alguns dels treballs que van
néixer d’aquesta iniciativa.

P A R L E M - N E

L’‘Enciclopèdia de la
llengua catalana’

J O A N S O L À

F
a un parell de mesos
Edicions 62 publicava
una extensa i elegant
Enciclopèdia de la llen-
gua catalana. Val la

pena que n’informem els lec-
tors, perquè d’obres així no
se’n publica (o publiquen) ca-
da dia. Ha dirigit el projecte
Francesc Vallverdú i l’ha co-
ordinat Jordi Banyeres, dos
bons sociolingüistes, que li
han donat una notable feso-
mia social. Crec que aquesta
orientació és bona, o almenys
lícita: devia ser molt difícil de
tractar de manera equilibrada
els nombrosos aspectes de la
llengua; i només cal fer un cop
d’ull a l’índex, vuit columnes
de lletra petita, per veure l’e-
norme panorama que se’ns
presenta. L’obra conté una ge-
nerosa quantitat de fotografi-
es, mapes, gràfics i requadres,
en general de molta qualitat, i
es clou amb un glossari fet pel
Termcat, una extensa biblio-
grafia i un índex de persones i
de matèries. El director fa en-
tendre que els ha servit de
model o d’estimul “l’esplèn-
did volum de The Cambridge
Encyclopedia of the English Lan-
guage”, de l’excel·lent lingüista
David Crystal (1995).

Dic que em sembla bé que
hi hagi un esbiaixament o
proclivitat cap al terreny soci-
al (i polític). Potser les altres
matèries (la història, la lexi-
cografia, etc.) ja es trobaven
més a l’abast l’un lector no
especialitzat. En canvi, la de-
mografia, la ludolingüística,
l’argot dels joves, etc., no
comptaven amb resums com
aquests. A mi m’agrada tro-
bar-hi epígrafs com “Sociolin-
güística de la ciència-ficció” i
“L’islam i el català” o seccions
tan originals com “El català i
la democràcia”. He de dir que
totes les pàgines que he llegit
d’aspectes socials i polítics
m’han semblat molt equili-
brades: gosaria dir que les
hauran d’acceptar no pas
menys els nacionalistes cata-
lans que els nacionalistes es-
panyols. No es pot fer una llo-
ança més gran d’aquesta obra:

és un terreny prou difícil.
És clar que l’ambició de

l’índex ha obligat a compri-
mir la informació, de vegades
massa, i fins a suprimir-ne. I
no deixa de ser una llàstima.
Per exemple, hi ha poquíssi-
ma informació sobre Fabra, i
gens sobre Coromines i la seva
obra, llevat d’alguna referèn-
cia i algun “flaix” marginal.
Tampoc no hi ha res sobre la
investigació lingüística del
darrer mig segle; no es parla
del diccionari Alcover-Moll (ni
del de l’IEC, que hi té una fo-
to). Ni d’escriptors posteriors a
Pla i Joan Fuster. En canvi, al-
guna vegada es concedeix al
redactor un espai generós,
com ara en la fonètica (que és
excel·lent, això sí).

També la bibliografia em
sembla poc equilibrada: au-
tors de tercera i quarta cate-
goria hi tenen diverses obres, i

autors de primeríssima línia
(esmentaré només Rubió i Ba-
laguer, Pierre Vilar, Miquel
Batllori i Albert Rossich) no hi
figuren. Però, a més a més, no
s’acaba de veure que la biblio-
grafia encaixi amb l’obra o la
serveixi. Això mateix passa
amb el glossari, que en si ma-
teix és una bona iniciativa. Els
gràfics, mapes i requadres al-
gun cop no estan col·locats on
el lector els necessita.

Però falta esmentar un altre
aspecte. En una obra d’aques-
ta envergadura, la cosa més
fàcil és veure-hi aspectes per-
fectibles: però també podria
ser la cosa més injusta. Mal-
grat tots els detalls millora-
bles, l’obra mereix grans elo-
gis pel que fa als autors que hi
col·laboren. Aquí sí que ens
hem de treure el barret: gai-
rebé noranta autors, entre els
quals hi ha molts dels millors
especialistes de cada camp. I
m’ha semblat veure que els
editors no els han molestat
gaire pel que fa a la llengua de
cadascú, cosa que trobo (en
general) positiva. Aquesta su-
perba nòmina ens invita a ser
optimistes: podem exhibir
una bona plantilla d’investi-
gadors.


