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Avel·lí Artís Gener ‘Tísner’, un dels pares dels crucigrames en català

E N I G M Í S T I C A

Crucigrames o mots encreuats?
M À R I U S S E R R A

MariusSerra@verbalia.com

É
s correcte, dir-ne
també crucigrames en
català i anomenar
crucigramistes els qui
n’elaborem? Doncs

hauria de ser-ho, i per això en
aquests últims anys ho he
promogut en dos àmbits ben
públics. D’una banda, en el
marc de l’exposició sobre la
història dels mots encreuats
que vam comissariar amb el
Miquel Sesé i l’Oriol Comas al
Museu del Joguet de Figueres
l’estiu del 2001; i més recent-
ment en el recull de cent
crucigrames que hem publi-
cat aquest estiu amb el Pau
Vidal. D’entrada, les dues
seccions crucigramistes que

en Pau i jo signem cada dia –
Mots enreixats a El País i Mots
encreuats a La Vanguardia– van
ser batejades per en Tísner,
l’adaptador d’aquest joc al
català i col·laborador en un
moment o altre de les dues
capçaleres. Pot semblar que
dir-ne crucigrames és una so-
lució de consens; potser sí,
però la idea era usar el terme
més eficaç al títol per donar-li
el valor de genèric. En l’àmbit
enigmístic la terminologia
sempre és un maldecap. La
secció diària que signa Mi-
quel Sesé aquí a l’AVUI du per
títol Encreuats, mentre el cru-
cigrama en català que l’Anna
Maria Genís signa a El Periódi-

co és Encreuat, així
en singular. L’An-
na fa l’encreuat,
doncs, però ¿és en-
creuatista? Jo més
aviat la titllaria de
crucigramista. A El
Punt Diari conviuen
els Mots encreuats de
Giralt i els Enreves-
sats de Jordi Soler a
Presència.

Els crosswords són
un invent anglosa-
xó. En realitat del
primer, publicat
per Arthur Wynne
a Nova York el 21
de desembre del
1913, en van dir
word-cross, però de
seguida van inver-
tir-ne l’ordre. El joc

va tenir un èxit esclatant als
Estats Units durant els feliços
anys 20. A mitja dècada van
saltar l’Atlàntic, i en qüestió
de mesos totes les grans llen-
gües europees els van adap-
tar. L’èxit va ser instantani.
En català, el que podria ser
l’exemplar més antic va sortir
al suplement Virolet del Patu-
fet, el 25 de juliol del 1925
(any IV, núm. 186). És una
graella molt petita, 7x7, di-
buixada com qui fa un ninot,
amb les línies una mica tortes
i tot, i definicions infantils.
Pocs anys després, a La Publi-
citat en Tísner en va dir mots
creuats per mímesi amb els
mots croisés francesos. En una

entrevista que li vaig fer el
1988 per al primer número
de la revista ...més en Tísner
ens va explicar com va anar
el bateig. Ell, que n’havia re-
solt en francès, va batejar la
secció mots creuats, fins que
“dos savis que corrien per
allà” –Carles Riba i J.V. Foix–
li van dir que en català no
creuem sinó que encreuem, i
per això ho va modificar a
mots encreuats.

ALLUNYAR-SE DEL CASTELLÀ
En Tísner també em va dir que
no els va batejar amb el nom
de crucigrames, tot i que ho
considerava un terme genuí
en català, per allunyar-se de la
denominació castellana. Re-
cordo que, per justificar que
hauria estat correcte va es-
mentar els termes crucifixió
(per al prefix cruci-) i anagrama
(per al sufix -grama). Ara quan
ens ho hem tornat a mirar,
hem topat amb l’adjectiu cru-
ciforme (en forma de creu) que
encara reforça més l’opció
d’encreuar lletres del crucigra-
ma. A més, el derivat crucigra-
mista és directe, mentre que de
mots encreuats costa arribar a
algun terme eficaç. En italià
també es dóna la doble deno-
minació: parole crociate/incroc-
iate i cruciverba; en anglès,
crosswords preval, però els pro-
fessionals també són anome-
nats cruciverbalists. Això, i l’ús,
és el que ens ha impel·lit a
apostar per crucigrames en el
títol mateix d’un llibre i el que
ens impel·leix també a sol·lici-
tar el dictamen del Termcat.
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Serra d’Or. Número 537.
Publicacions de l’Abadia

de Montserrat.

Barcelona, setembre, 2003.

L a revista celebra els 80
anys del narrador Jordi
Sarsanedas, que va ser del

1964 al 1997 redactor en cap
de Serra d’Or. També hi podem
llegir un text sobre els estiue-
jos del poeta Joan Vinyoli a
Santa Coloma de Farners.

L’Avenç. Número 294.
L’Avenç SL.

Barcelona, setembre, 2004.

E l dossier està dedicat a
Visions de la Gran Guerra
(1914-1918), amb articles de

David Martínez, Mireia Llorens,
Marta Robles, Jaume Ciurana i
Glòria Escala. També cal desta-
car l’article Temps de paraules.
Últimes notícies sobre la repressió
franquista, de Xavier Domènech.

ONGC. Número 18.
Acció Solidària-IGMAN.

Barcelona, estiu, 2004.

A lguns dels articles d’a-
quest número són El món
sense drets humans (Elisa-

beth McWilliams), Turquia: res
de nou a l’oest? (Adrián Mac),
L’Iraq, raons de pes (Lluís Lega),
Bolívia perd gas (Toni Arbonés)
i, entre d’altres, L’objecció fiscal
(Ramonet Roca).

L L I B R E S R E C U P E R A T S

Trenta-tres himnes
O R I O L I Z Q U I E R D O

Himnes homèrics.
Traducció de Joan Maragall.

Institut de la Llengua

Catalana. Barcelona, s.d.

L
a coberta és idèntica a
la portada interior:
sota el títol, Himnes
homèrics, la menció
“traducció en vers de

Joan Maragall”, en dues rat-
lles, i una tercera, entre filets
i quadratins, que avisa que
som davant una segona edi-
ció; al peu, “Publicació de
l’Institut de la Llengua Cata-
lana”. Al dors, centrat en l’es-
pai de la contracoberta, un
escut, el de la Diputació de
Barcelona. La pàgina dos du el
peu d’impremta, que fa res-
ponsable de la impressió la
Tipografia L’Avenç, “Massó,
Casas & Cª”, i a la pàgina
quatre una nota diu que “en
Joan Maragall per a la seva
traducció poètica dels Himnes
homèrics tingué a la vista la
versió en prosa catalana d’en

Pere Bosch i Gimpera, que’s
publica amb el text grec de
Thomas W. Allen, M.A., i Ed.
Sikes, M.A.; Londres: Macmi-
llan and Co., Limited; 1904,
als quals regraciem per ha-
ver-nos atorgat el permís de
reproduir-lo”. Aquesta és l’ú-
nica referència a una data que
hi trobareu. Després, el pri-
mer himne, A Apolló Deli i els
altres fins a cobrir les noran-
ta-vuit pàgines del volum, que
tanca un índex en què sim-
plement es relacionen els
trenta-tres himnes, una xifra
romana precedint el déu al
qual és dedicat cadascun.
Contra el que pot fer pensar la
nota suara transcrita, l’edició
no presenta el text grec sinó
només la versió catalana dels
poemes, orfes de tota altra
companyia. No podeu, doncs,
sinó llegir-los.

Els Himnes homèrics versifi-
cats per Joan Maragall van ser
publicats segons sembla el
1913 per iniciativa de l’Insti-
tut de la Llengua Catalana,

nom amb què va ser inicial-
ment creada la Secció Filolò-
gica de l’Institut d’Estudis Ca-
talans. Això havia estat l’any
1911, i en formaven part tres
lingüistes, Antoni M. Alcover,
que en va ser el primer presi-
dent, l’hel·lenista Lluís Segalà i
Pompeu Fabra, a més de l’he-
braista Frederic Clascar i tres
escriptors, Josep Carner, Àn-
gel Guimerà i Joan Maragall,
que es moria aquell mateix
any. Maragall s’havia enderiat,
segons que recorda Miquel
Dolç que ho recordava Carles
Riba, a metrificar aquells poe-
mes atribuïts a Homer. Per
sortir-se’n feia llegir en veu alta
a Bosch i Gimpera la versió
original dels himnes, dels
quals el mateix Bosch traduïa
el sentit. Maragall esperava ai-
xí imbuir-se de la música grega
i, a partir d’aquí, trobar una
manera d’evocar-la o repro-
duir-la, llançant-se, en paraules
de Riba, “a una exploració
aventurosa de la natura rítmi-
ca del català, a tot un subtil

assaig d’ordenament de la fra-
se poètica segons les forces i la
durada dels accents”. Dolç tro-
ba que l’intent de Maragall
només assoliria una “impreci-
sa adaptació” dels sofisticats
hexàmetres homèrics, final-
ment superada per la proposta
que en faria Riba d’una mane-
ra ben alta a la seva Odissea.

EL MÈRIT DE MARAGALL
Dolç deu tenir raó, però també
caldria reconèixer als himnes
de Maragall un mèrit no sem-
pre present en el vers savi i
aspre de Riba. Aquí la llengua
flueix gairebé natural, i en
conseqüència el sentit no
se’ns oculta, abstrús, sinó que
ens convida a glatir al costat
dels déus dels quals es relaten
gestes i misèries. Digueu, ves,
si no us torba la veu de Zeus
quan increpa els mariners que
s’han endinsat, temeraris, per
les aigües del golf de Crissa:
“Qui sou forasters, i d’on ve-
niu pels líquids camins? / ¿A-
neu pels vostres afers, o bé a la
ventura del mar / com van els
pirates, que arrisquen la vida
fent mal a la gent?”.


