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Philip Stanton és dibuixant i dissenyador

E N I G M Í S T I C A

Calendari Iradnelac
M À R I U S S E R R A

MariusSerra@verbalia.com

L’
any 2002 ha re-
llançat l’afició
pels palíndroms.
Els verbívors sa-
bem que el palín-

drom –que el CATALÀ hagi
d’anar forçosament A L’A-
TAC– és una de les joies de la
corona ludolingüística. Un
d’aquells artificis que enlluer-
nen i emocionen per la seva
ignota simetria, tot i que aviat
embafen si no els servim a
petites dosis. Al portal inter-
nàutic dels verbívors
(www.verbalia.com) en servim
un cada dia, com aquell qui no
vol la cosa, però la simetria
numèrica de l’any 2002 ha
propiciat moltes altres inicia-
tives d’anada i tornada. Ara
que acaba el primer trimestre
voldria comentar-ne un parell.
Dos exemples magnífics de
dosificació palindròmica en
forma de calendari, l’un de
taula i l’altre de paret.

DOS CALENDARIS
D’una banda, el verbívor
trempolí Waldo Lideker em fa
a mans un impactant calen-
dari palindròmic del 2002
creat pel dibuixant, il·lustra-
dor i dissenyador Philip Stan-
ton (Barcelona) i editat amb
els de m quatre arts gràfiques
(Santa Perpètua de Mogoda)
en català, castellà i anglès.
Stanton tria set palíndroms i
els il·lustra amb dibuixos de

traç vigorós i colors
impactants. Així, per
exemple, el palíndrom
cortazarià ATAR A LA
RATA és il·lustrat amb
un híbrid de Mickey
Mouse i Pumby lligat de
mans i peus; i el clàssic
POC A POC I COP A COP
és presidit per una in-
teressant temptativa de
còpula entre dues tor-
tugues. Es nota que
Stanton gaudeix amb el
repte d’il·lustrar palín-
droms, perquè els seus
dibuixos aporten molta
més informació que les
frases, en una operació
inversa a la clàssica li-
teraturització de la
pintura. Les seves solu-
cions per a TIP, EL PAS-
TOR ARA FARÀ ROTS A
PLE PIT i ¡Y TÁPATE TU
TETA, PATY! amplien el
context del palíndrom.
El meu favorit, però, és
la troica d’elegants genitlho-
mes amb monocle que il·lus-
tren el preciós palíndrom
LÚCID, IRÒNIC I NO RIDÍCUL.

Un altre artista que ha en-
llaçat la il·lustració de palín-
droms amb l’any capicua 2002
ha estat el madrileny Juan
Berrio. El calendari de Berrio
és de sobretaula, dels que du-
en una espiral a un extrem i
una base rectangular que els
permet quedar drets tot for-

mant un prisma amb dues
cares triangulars als laterals.
Berrio il·lustra dotze palín-
droms castellans amb dibui-
xos monocroms de línia clara,
un per cada mes de l’any, i
afegeix tres o quatre frases
capicua equivalents al peu
d’il·lustració. Cada mes amb
un color de base. El correspo-
nent al març mostra un se-
nyor gras que sua a la consulta
del metge mentre aquest el

renya. A peu d’il·lustra-
ció un palíndrom del
tarragoní Ramon Giné:
NI NICOTINA NI TO-
CINÍN. A sota, en lletra
menuda, Berrio afegeix:
“La salud y la higiene
también tienen sus palín-
dromos”. Así OBESO; LO
SÉ, SÓLO SEBO - OS
OPERO Y YO REPOSO -
EN CASA ME DA,
ADEMÁS, ACNÉ - SÍ, SI
TOSES ES ESO, TISIS
(Fernando Sáenz) i
AÑORA LA ROÑA (Juli-
án Ríos). Berrio il·lustra
palíndroms d’escrip-
tors com ara Cortázar,
Ríos, Monterroso, Ru-
balcava, Illescas, Filloy i
Millán. El tractament
que rep el fenomen si-
mètric dels capicues és
molt complet i atractiu.
Tant, que fins i tot hi he
descobert algun con-
cepte que desconeixia,

com el de números frosblos.
Segons Berrio un frosblo (fros-
ble?) és aquell nombre en què
la suma dels seus dígits en xi-
fres aràbigues és igual al
nombre de xifres en nombres
romans. Com 2002 (2+2=4),
que en romans s’escriu amb 4
xifres: MMII. Acabo de desco-
brir, doncs, que l’any vinent
també serà frosblo, i això ens ha
de fer veure el futur amb molt
més optimisme.

E L Q U I O S C

John Malkovich

P E P O T A M A R I T

Lletres a Plom. Número 13.
Llibres del Segle.

Gaüses, hivern, 2001-2002.

A
questa revista em-
pordanesa arriba al
número 13 amb un
tiratge de 10.000
exemplars. En l’a-

partat de poesia i literatura
tenim una crítica d’Enric
Cassasses Figueres a l’obra La
senyora, de Jaume Sisterna, i
una altra de Mateu Morro
Marcé a L’antifranquisme a Ma-
llorca (1950-1970), de Miquel
López Crespí. En les recoma-
nacions podem llegir títols
recents, com ara Dies de me-
mòria 1938-40. Diari d’un mestre
adolescent (Joan Triadú), Mula
morta (Sebastià Alzamora), Lli-
brot (Jordi Pope), El troiacord
(Miquel de Palol) i El llegat
d’Antígona. El principi de deso-
bediència civil (Ramon Camats),
entre molts d’altres.

Altres articles destacables
són: Un somni, de Francesc
Candel, La supremacia del dòlar,
de Manuel Costa-Pau, Espanta-
llas a la carta, de Quim Gibert,
i Jona Fuster, vint anys després, de
Dolors Perez Martí...

Lateral. Número 87.
Lateral Ediciones S.L.

Barcelona, març, 2002.

E
l plat fort d’aquest
número de Lateral és
l’article Se lo debo a El
Cairo, de l’actor John
Malkovich, en què

carrega contra la indústria ci-
nematogràfica i explora el que
significa fer bon cinema en els
temps en què tot ho domina el
dòlar.

La polèmica al voltant de
l’obra i de la vida de Pío Baroja
es mereix una sèrie de preci-
sions, cosa que fa Eduardo
Mendoza, el seu biògraf més
recent. Octavio di Leo, assis-
tent personal de Harold Blo-
om, ens obre l’accés privilegi-
at a la vida del prestigiós crític
nord-americà. També podem
llegir un perfil de Camilo José
Cela escrit per Adolfo Sotelo
Vázquez i un retrat de Juan
Carlos Garay titulat El músico
que quiso ser invisible, dedicat a
George Harrison. A més, les
seccions habituals de crítica,
en aquesta ocasió d’obres de
Bolaño, Vallejo, Lobo Antunes
i Gándara.

P A R L E M - N E

Un diccionari singular
J O A N S O L À

E
n poc temps han
aparegut dos diccio-
naris que podríem
qualificar de singu-
lars per les raons que

veurem. El primer, publicat fa
cosa de tres anys, és Valencià en
perill d’extinció, fet i editat per
Eugeni S. Reig (València 1999).
L’autor (de fet, Josep Eugeni
Sempere i Reig) no és professi-
onal de la llengua sinó treba-
llador jubilat de la Telefònica,
fill d’Alcoi, i dedica el llibre “A
ma mare, que va tindre la in-
tel·ligència i el bon gust d’ense-
nyar-me a parlar en valencià”.
Com hem fet tantíssimes per-
sones, s’ha passat anys recollint
paraules i expressions que li
agradaven i que temia que es
perdessin. I, com han fet també
tants i tants col·leccionistes de
llengua, ha vingut un moment
que li ha semblat útil i extre-
mament necessari de publicar
el tresor acumulat. ¿Per què?

Doncs perquè un dia va ob-
servar que els joves alcoians
usaven un vocabulari que,
comparat amb el seu, tenia les
següents característiques “alar-
mants”: era pobre, no incloïa
paraules que per a ell eren d’ús

habitual i en canvi n’incloïa
moltes de calcades del castellà
o, en casos de dos sinònims,
desconeixia el terme més propi
del valencià i triava el més
acostat al castellà, i finalment,
incloïa termes apresos de la
llengua estàndard (escola i
mitjans de comunicació) en
detriment dels corresponents
termes tradicionals. El cas més
espectacular de l’últim feno-
men i que més apena el nostre
autor és l’ús del verb sortir, ca-
talaníssim però aliè al llen-
guatge valencià de sempre, que
usa eixir. Sí que és cert, diu, que
també el llenguatge d’ell (roig,
últim, baixar, des de) difereix del
dels seus avis, “nascuts als anys
setanta i vuitanta del segle XIX”
(vermell, darrer, devallar, d’ençà),
però la distància és incompa-
rablement més petita que la
que hi ha entre ell i els joves
d’ara, “perillosament” allu-
nyats del “parlar tradicional”.
Ja veu, lector, com això d’avui
s’assembla com un ou a un ou
al tema que ens ocupava dijous
passat. I la intenció de l’autor és

“assolir la conservació de les
paraules i les locucions” atre-
sorades aquí: paraules, locuci-
ons, refranys, cançons i fins i
tot receptes de menges i begu-
des, realitats “d’una gran belle-
sa i profundament nostres”.

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL
A part de l’emoció que traspua
pertot, aquest llibre m’ha
semblat realitzat amb prou
competència “professional”: el
senyor Reig ha treballat cada
article amb paciència i amb
bon coneixement de la biblio-
grafia. L’esquema de cada arti-
cle és el següent: el mot o lo-
cució en qüestió va seguit de la
definició (o de les definicions si
té dues accepcions o més), i
cada accepció va seguida d’un
exemple real i ben contextua-
litzat; de vegades és una dita,
un vers, una anècdota. Tot se-
guit hi ha els sinònims valen-
cians, després la correspon-
dència en la llengua més es-
tàndard (o les correspondènci-
es, en cas de més d’una accep-
ció) i finalment les corres-

pondències castellanes. De
tant en tant hi ha informació
etimològica o d’altra mena
(“he tingut la sort de sentir en
més d’una ocasió” síndia ‘sín-
dria’, d’acord amb l’etimologia
‘del país de Sind’, forma viva
que no coneix ni Coromines).
Més enllà de la finalitat perse-
guida, aquesta obra té la virtut
de completar i precisar la in-
formació que tenim de molts
termes. El DIEC, en efecte,
n’inclou si fa no fa un seixanta
per cent, però pràcticament
sempre sense exemples (per
tant, el lector pot no saber-ne
l’ús) i sovint amb informació
més pobra tant d’accepcions
com de la vitalitat real. Entre
una multitud, esmentem ati-
fell, barata, botijós (al DIEC no hi
ha fer botiges), cagalló, ferramenta,
gesmiler (Reig diferencia la
planta de la flor, gesmil), llavar i
derivats, péntol, pimentó. Però
molts no els inclou (i més d’un
no és només valencià): arruixar
(‘escampar aigua en forma de
gotes’, etc.), dona carassera ‘co-
queta’, cotó en pèl, espau, javalí
(amb j catalana, que l’autor
defensa), parapeu ‘entrebanc’,
raïl ‘arrel’.


