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Joan Perucho mantenia una relació difícil amb l’Alitraco

A R A C O M A R A

Fins aviat!
Joan Perucho i l’Alitraco

C A R L E S H A C M O R

E
ls darrers catorze
anys, l’erudit en
matèries inescruta-
bles Joan Perucho
no volia ni sentir a

parlar de l’Alitraco: li feia
molta basarda. En canvi, ar-
ran que, el 1988, Francesc Vi-
dal va publicar una carpeta
amb gravats que representa-
ven aquest monstre, durant
un temps Perucho no parava
de contar-ne coses. Ell quali-
ficava l’Alitraco d’“ectoplas-
ma sòlid”.

La causa exacta de l’esfere-
ïment que d’aleshores ençà
l’Alitraco provocava a Peru-
cho potser ja no la sabrem
mai. De tota manera, ara que
el poeta se n’ha anat a sentir
el cant silenciós de les seves
aus preferides, ens és ben lle-
gut d’explicar una anècdota
que il·lumina la seva perso-
nalitat, així com unes pistes
per arribar a saber què és, si
fa no fa, l’Alitraco.

En primer lloc, val a dir que
el nom Alitraco –sovint pro-
nunciat alitracu– i la bèstia
que designa són coneguts so-
bretot a Pratdip, un poble del
Baix Camp que Perucho va fer
llegendari amb Les històries
naturals. Allà tothom fa servir
l’Alitraco per renyar, més que
res a la canalla: posem per
cas, “Ves que n’ets, d’Alitra-
co!” o “Alitraco, més que Ali-
traco” equivalen a “Ets un in-
útil, un maldestre, un poca-
traça, un trasto!”.

I molta gent de Pratdip, a

través dels segles i fins avui –i
segur que demà també passa-
rà–, ha sentit a comentar
–sempre fluixet i d’amagat–
que algun veí ha vist l’Alitra-
co, cosa que és interpretada
com a dolenta, vil i gairebé
delictiva, i és clar, per això
ningú no ha reconegut mai
d’haver-lo vist, l’Alitraco.

El testimoni escrit més an-
tic que ha estat trobat sobre
l’Alitraco és el curiós manus-
crit anònim del segle XV (edi-
tat a Ciutat de Mallorca per Es
Pont, el 1869) “Col·loqui e ra-
honament fet entre dues da-
mes, la huna casada, l’altra de
condició beata; al qual col·lo-
qui se applica huna altra da-

ma vídua; lo qual, hoyt per un
vellet, fonc descrit per el llo
rehonar de quiscuna”.

En aquesta breu obra mes-
tra en tants aspectes i que
tant agradava a mossèn Alco-
ver, la dama de condició bea-
ta descriu l’Alicatrum (així li
diu ella) com un drac alat
amb una banya recta al front

igual que la de l’unicorn i diu
que “lo cul de la bestiota
horrenda yansa flammaroles-
que a Euskalerria, a hont vis-
quia antanyasses, havia so-
carrat manta gentum”.

Un altre testimoni literari
el tenim a l’obra de mossèn
Joaquim Martí i Gadea Tipus,
modismes i coses rares i curioses

de la terra del Ge, arreplegades i
ordenades per un afeccionat (Pu-
blicacions del Garbí, Barcelo-
na, 1920, edició que n’amplia
una altra d’impresa a Valèn-
cia el 1912).

Mossèn Martí hi afirma que
en un prat a prop de Reus (i
Pratdip popularment és ano-
menat el Prat) hi havia un
alitraco, al qual deien Ip, que
es veu que significa gos es-
trany en un dialecte ombrívol
de la llengua basca arcaica.
Segons això, doncs, Pratdip
seria el Prat d’Ip, o de l’Ip.

I, sorprenentment, el ma-
teix Martí i Gadea, en un altre
llibre seu, Encisam de totes her-
bes, especulava amb la possi-
bilitat que l’Alitraco fos “pa-
rent de cuixa” [sic] del Marra-

co, la cucafera de
Lleida, de reminis-
cències paganes i
que és passejada
per la ciutat en di-
es assenyalats. I em
consta que, al seu
torn, Joan Peru-
cho, l’estiu del
1989, a Albinyana,
va començar a di-
vagar sobre el pa-
rentiu entre les
dues víbries, per
escriure’n un arti-
cle.

Al cap d’uns me-
sos d’això, Perucho
–a qui vaig trobar
a Barcelona, al car-
rer de Jaume I em-
badalit davant un
aparador amb fòs-
sils– tingué una

esgarrifança ben visible quan
li vaig preguntar si ja havia
escrit aquell article. I tot se-
guit em va dir que una nit, a
Albinyana, havia tret al jardí
la carpeta de gravats de Fran-
cesc Vidal, per remirar-la, i
que, de sobte, aquesta va re-
bre una flamarada que no en
va deixar ni un bri de cendra.

L ’ A P A R A D O R

Fer, Adéu, presi!
Viena. Barcelona, 2003.

F er, el ninotaire que en
aquest diari fa tots els
dies, i des de fa molts

anys, il·lustracions d’opinió a
la pàgina tres, ha reunit més
de 80 acudits com a comiat a
Jordi Pujol com a president de
la Generalitat. Prologat per
Jose-Lluís Carod-Rovira, aquest
llibre ens mostra un Pujol en
tota mena d’accions, però
manté el respecte i, de fet, el fa
molt entranyable.

Toni Batllori, Pujol, 1995-2003.
Dèria. Barcelona, 2003.

E n la mateixa línia que el
llibre de Fer, Toni Bat-
llori ens ofereix el seu

personal comiat del Jordi Pu-
jol president de la Generalitat.
Batllori signa una tira diària
sobre política a La Vanguardia.
Com que les tires parlen de
moments puntuals, van
acompanyades de textos breus
de Ramon Suñés per contex-
tualitzar-les.

P A R L E M - N E

EuroComRom (1)
J O A N S O L ÀH

e tingut coneixen-
ça d’una obra de
gran ambició que
sens dubte els in-
teressarà. Es tracta

del manual EuroComRom - Els
set sedassos: Aprendre a llegir les
llengües romàniques simultània-
ment, publicada per l’editorial
Shaker d’Aachen (2003). En
són autors els alemanys Horst
G. Klein i Tilbert D. Stegmann
i l’han adaptada al català amb
admirable perícia i paciència
Esteve Clua i Pilar Estelrich.
L’obra forma part d’un pro-
jecte encara més ambiciós,
l’EuroCom (Eurocomprensió),
que parteix de la convicció
que dins cada un dels tres
grans grups, eslau (EuroCom-
Slav), germànic (EuroCom-
Germ) i romànic, les llengües
són mútuament comprensi-
bles en una proporció molt
alta, almenys en les modali-
tats escrites, i que aquesta
mútua comprensió permetria
de no haver-ne de sacrificar
cap amb vista a una Europa
culta, ben intercomunicada,
progressista i protectora de la

riquesa heretada. L’esforç re-
lativament menor que repre-
senta anar del conegut al
menys conegut ajuda també a
“eliminar la barrera mental,
especialment present en els
Estats grans, presumptament
monolingües” (llegiu-hi bar-
rera ideològica, psicològica,
si voleu). En algun punt d’a-
questa filosofia hi ha aquella
vella idea de la competència
receptiva, però hi ha molt
més que això. Els pares del
gran projecte són Klein i
Stegmann, però l’ànima i el
motor a Catalunya és Steg-
mann, i després tots els qui hi
han cregut i col·laborat des-
interessadament, com els
nostres adaptadors. Poden
trobar aquesta obra a les lli-
breries de la Generalitat.

EuroComRom s’encara si-
multàniament a sis llengües:

francès, català, castellà, italià,
portuguès i romanès, afirma i
demostra una gran afinitat
(escrita) entre totes elles i en-
senya al lector (autodidacte)
l’estratègia de treure el mà-
xim profit de tot allò que sap
de la seva llengua (o d’una
primera llengua apresa) i, in-
conscientment, de les altres.
De manera que, en lloc de
dedicar un gran esforç a l’a-
prenentatge d’una de sola o
de dues, “el temps que es
guanya es pot invertir en l’a-
prenentatge de més llengü-
es”. Després el lector, si vol o
quan vulgui, podrà anar més
a fons en una o dues de par-
ticulars. De fet, aquest mateix
mètode ja va considerable-
ment a fons, si el lector el vol
seguir bé, i fins i tot traspassa
el llindar escrit i introdueix
en l’oral: el llibre dóna prou

precisions de pronunciació i a
més a més hi ha un CD-ROM.
A part, és clar, de les possibi-
litats de la vida moderna, que
de tant en tant es recorden: la
informàtica i els canals de TV,
bons complements del llibre.
Hi ha una certa pretensió de
complementarietat a la me-
todologia tradicional, en es-
pecial eliminant la por al te-
mible “error”: aquí no hi ha
errors sinó temptejos de
comprensió aproximada que
proporcionen un “feedback
motivacional”.

El gruix de l’obra són dos
blocs: “els set sedassos” i els
“miniretrats” de cada llen-
gua. El primer són intel·li-
gents i extremament serioses
anàlisis de les semblances i
les diferències entre les llen-
gües. Resulta que aquestes
llengües tenen unes 5.000

paraules “internacionals”
que un adult coneix bé (pri-
mer sedàs); després hi ha
unes 500 paraules llatines
compartides per les princi-
pals llengües romàniques
(segon): s’explica quina mena
de transformacions han so-
fert moltes d’aquestes pa-
raules i així esdevenen
menys distants (cat. llet, it.
latte i cast. leche: tercer sedàs),
sobretot si controlem les po-
ques divergències que hi ha
entre grafies i sons (quart).
Un gran avantatge és que “els
nou tipus d’oracions bàsi-
ques són estructuralment
idèntics” (sintaxi: cinquè se-
dàs). Són més difícils, prou
que ho sabem, els elements
morfosintàctics (flexió no-
minal, conjugacions, arti-
cles, etc.: sisè), però els prin-
cipals prefixos i sufixos,
d’arrel llatina i grega, ens
permeten “analitzar” (com-
prendre) un altre gran nom-
bre de paraules (setè sedàs).
Tot això, ben posat en llistes
clares i quadres en general
transparents. Continuarem.


