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Júnior i Juan (Pardo), afectats... d’anèmia?
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L
a setmana passada
vaig divulgar el des-
xiframent d’un vell
criptograma basat en
les relacions entre xi-

fres (nombres atòmics) i lle-
tres (símbols) que estableix la
taula periòdica d’elements.
L’atzar ha volgut que, abans i
tot de sortir publicada la co-
lumna, m’escrigui el catedrà-
tic d’enginyeria química
Claudi Mans i Teixidó per do-
nar-me a conèixer un fantàstic
treball seu que explora el ma-
teix territori. Mans, adscrit al
departament d’enginyeria
química i metal·lúrgia de la
Facultat de Química de la UB,
ha elaborat un test de 20 pre-
guntes basat en les ambigüi-
tats que la taula periòdica
permet generar. És un prodigi
enigmístic que ja comença pel
títol Un test sobre la taula. Res a
veure, però, amb la floricultu-
ra, sinó amb l’enginy verbal
de caràcter, diguem-ne, ele-
mental. Una antiga cançó dels
mítics Juan Pardo i Júnior (Nos
falta fe) el mena a preguntar
quina malaltia tenien. Les
respostes són a) Asbestosi, b)
Anèmia, c) Diabetis, d) Psoria-
si. La resposta correcta és la b)
perquè la manca de ferro (Fe)
provoca anèmia.

En ocasions, la força dels
enigmes està en l’homonímia.

Com quan pregunta si No és
un símbol químic. La resposta
és sí, perquè No representa el
Nobeli (102); però a la pre-
gunta següent la qüestió es
complica, quan Mans escriu
“NO és una molècula, Si no...”.
Les quatre possibles respostes
semblen extretes dels progra-
mes de determinats partits
polítics: a) NO sí, Si no; b) NO
no, Si sí; c) Ni Si ni NO; d) Si i
NO sí. La resposta correcta és

a) perquè NO sí que és una
molècula (l’òxid nítric), però
Si no és pas una molècula sinó
un àtom (silici) “d’un element
que forma estructures cristal-
lines tetraèdriques com el di-
amant”. Per reblar aquest re-
make químic de la comèdia Per
un sí o per un no, Mans es per-
met la frivolitat de preguntar
“Fu i Fa, són elements?”. Na-
turalment, descartades a) Sí,
b) Fu sí i c) Fa sí, la resposta és

d) Ni Fu ni Fa. Una altra sor-
presa elemental: “Quina és la
interjecció més bàsica?”, de-
mana Mans. Les alternatives
són quatre: “Ah!, Au!, OH! i
Bah!” Potser la hac majúscula
ja ens hauria de fer sospitar,
però la impecable resposta es
fonamenta en el sentit químic
del terme bàsic: “La basicitat va
lligada, en les solucions aquo-
ses, a una alta concentració de
ions hidroxil OH”. En una altra
pregunta se’ns demana el nom
d’un cantant italià amb bona
química al cognom i hem de
descobrir el gran Nicola (de
Bari) d’entre els Domenico
(Modugno?), Luciano (Pavarot-
ti?) i Adriano (Celentano?). Al
solucionari l’autor ens infor-
ma que el nom de l’element
bari significa pesat, la qual cosa
no resulta gaire afalagadora
per a un cantant de música
lleugera, tot i que “no té res a
veure amb el nom de la ciutat
de Bari, a la Pulla”, el patró de
la qual és sant Nicolau. Un úl-
tim exemple. Un home va al
metge i li pregunta si ha de
prendre res per prevenir l’os-
teoporosi. La resposta del met-
ge és: ¿a) No!, b) Sí!, c) Ca!, d) Au,
va!? “És ben conegut que l’os-
teoporosi està associada a un
dèficit de Calci (Ca)”, ens in-
forma l’autor al solucionari.

El test verboquímic del cate-
dràtic Claudi Mans demostra
que no només els crucigramis-
tes fem servir els elements
químics. Un cop entaulades,
les empíriques ciències i les
equívoques lletres tenen més
bona química del que pot
semblar.
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Qué Leer. Número 82.
Comunicación y

Publicaciones SA.

Barcelona, novembre, 2003.

L’ homenatge al desapa-
regut Manuel Vázquez
Montalbán ocupa una

part d’aquesta edició, que
també inclou un reportatge
sobre Stephen King, un altre
sobre José Luis Sampedro i una
entrevista a Carmen Posadas.

Sàpiens. Número 13.
Enciclopèdia Catalana.

Barcelona, novembre, 2003.

E ls motius de la derrota
republicana a la batalla
de l’Ebre són el tema

central d’aquest número, en
què també trobarem articles
sobre Palestina, Venècia, Per-
pinyà i Nova Guinea, a més de
les seccions habituals amb cu-
riositats, polèmiques, cuina...

Cavall Fort. Número 990.
Cavall Fort SL.

Barcelona, octubre, 2003.

L’ edició de la segona
quinzena d’octubre
avança una mica més

en el cas del segrest del Tim-
baler, relacionat amb la cele-
bració del número 1000 de la
revista. També hi podem llegir
un reportatge sobre la il·lus-
tradora Lola Anglada.

P A R L E M - N E

Corpus de català oral
J O A N S O L À

L
a setmana passada es
va presentar a la
Universitat de Barce-
lona el Corpus oral de
conversa col·loquial, di-

rigit per Lluís Payrató i Núria
Alturo (Publicacions de la
Universitat de Barcelona,
2002). Es tracta de 10 mostres
de converses informals entre
persones del català central,
de 20 a 40 anys; d’una mit-
jana de 30 minuts, enregis-
trades “subreptíciament”
com a condició bàsica, per-
què es tracta de documentar
amb la màxima fidelitat la
llengua col·loquial, i si els
qui parlen saben que els ob-
serves se’n va l’invent en or-
ris. Aquestes 10 mostres són
una part de les 50 que se’n
van enregistrar. I el corpus
forma part de projectes més
extensos del Departament de
Filologia Catalana. El mateix
Payrató en dirigeix un altre,
el Varcom, que ja és plena-
ment audiovisual.

Un cop fet l’enregistra-
ment, de la manera que cada
col·laborador pot (i per això
moltes vegades resulta defi-
cient i es desestima), s’ha de
digitalitzar i se n’ha de fer

una doble versió gràfica: amb
grafia normal i amb signes
fonètics. Encara més: s’in-
tenta que l’ordinador ens
mostri una seqüència gràfica
alhora que ens la fa sentir.
Tot això és d’una dificultat
inimaginable, esgarrifadora:
un minut de gravació costa
de tres a cinc hores de mani-
pulació a persones prèvia-
ment ensinistrades, expertes
en ordinadors, en llengua i
concretament en fonètica. El
producte és un llibret no
gaire llarg i un CD-ROM. La
investigació és això: només
posant les mans i els cinc
sentits durant moltes hores
en realitats com aquesta se
sap què és una llengua.

PRODUCTES DE MERCAT
En moltes llengües hi ha avui
corpus per investigar o per
fer productes de mercat (dic-
cionaris, gramàtiques, esta-
dístiques): ¡si els grans filò-
legs del segle XX haguessin
tingut aquest utillatge tan
poderós! En català hi ha un
gran corpus a l’Institut d’Es-
tudis Catalans i d’altres d’u-

niversitaris. Però són de
llengua escrita: la que tradi-
cionalment es prenia en
consideració, s’analitzava i,
si s’esqueia, es declarava
modèlica; una llengua, però,
sorprenentment diferent de
la llengua oral: aquesta és
molt difícil de manipular i
d’analitzar, i per tant estava
abandonada fins no fa gaire.
En català aquest és el primer
corpus oral col·loquial exis-
tent, que ens permet d’apli-
car-hi la metodologia de la
pragmàtica i descobrir-hi fe-
nòmens no perceptibles en
un escrit, com ara els conti-
nus encavallaments entre els
contertulis, vacil·lacions,
correccions i mitges parau-
les, i la música de fons (ria-
lles, inflexions de veu, pau-
ses), sovint tan significativa
com les paraules. Tots
aquests detalls es codifiquen
mil·limètricament amb sig-
nes convencionals, de mane-
ra que el text esdevé una cosa
mig críptica fins que t’hi
acostumes. Mirin aquest
fragment (hi ha el número de
grup entonatiu seguit de tres

majúscules que identifiquen
interlocutors): <112 REP
(..083) {(@) no} em vinguis
amb {(??) d’allòs ara}>.

Com que prefereixo que
“vegin” directament el pro-
ducte, els en transcric altres
fragments, i separo les uni-
tats amb dues barres (//) per
guanyar espai i no repeteixo
les majúscules si són les ma-
teixes: <168 HIL va ser molt
[xulo // 169 molt xulo] // 170
NAA [fo- fo]ra de-- // 171 NAA
de lo no- una mica:_ // 172
HIL (. 0.18) i la gent estava per
(a)llà_ // 173 (.. 0.62) hi havia
molta gent p(e)rò s’hi cabia_
// 174 perquè uns cap aquí
uns cap an allà>. <218 HIL [i
els hi] i els va dir que sí // 219
FAN fins i tot hi han cape-
llans que:_ // 220 els lloguen
i fan teatre // 221 vull dir_ //
222 que fan veure que et ca-
sen per l’església p(e)rò_ //
223 (.. 0.46) tu ja estàs casat
pel jutjat i fan_ // 224 la gran
parafernàlia // 225 vull dir //
226 (.. 0.36) perquè la gent
disfruti una mica p(e)rò:_ //
227 res més>. <121 MER ((a
Ton)) [no els hi] diguis si són
capaços de lligar // 222 que
això avui dia {(@) és una atra
cosa}>.


