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Màrius Serra durant la presentació de ‘verbalia.com’

‘verbalia.com’: del
jugar, el llegir i,

potser, l’escriure

A S S A I G

J O A N J O S E P I S E R N

Màrius Serra, verbalia.com.
Editorial Empúries. (català)

i Ediciones Península.

(castellà). Barcelona, 2002.

U
n dels ciutadans
d’aquest planeta
que més suc sap ex-
treure a les 24 hores
de cada dia és, sense

cap dubte, l’enigmista, novel-
lista (i mitja dotzena de coses
més pel cap baix) Màrius Serra.
No exagero gens: se’l pot sentir
habitualment per la ràdio en
dos o tres programes diferents,
ja sigui pel migdia o a mitjanit,
no és infreqüent la seva pre-
sència en els platós televisius,
cada dia signa l’encreuat en
català d’un prestigiós diari
barceloní en castellà i un pa-
rell de cops per setmana hi
publica a més a més un article
d’opinió, cada dimecres, a hora
foscant, fa les seves ofrenes als
déus de l’Scrabble en el temple
de can Queimada (apuntin:
Provença xamfrà amb Inde-
pendència), des de fa 13 anys
cada setmana signa en aquest
mateix suplement la secció
d’Enigmística, des de no fa gaire

té cura també d’un web dedi-
cat als jocs de paraules amb
novetats constants, escriu lli-
bres tan potents com Mon oncle,
La vida normal, Ablanatanalba i la
monumental Verbàlia, fa tra-
duccions, i encara té una es-
cletxa de temps per fer bolos
enigmístics fronteres enllà
com el que va fer el gener pas-
sat en el Piccolo Teatro de Milà
compartint escenari i cartelle-
ra amb individus tan recoma-
nables com, per exemple, Um-
berto Eco, Douglas Hofstadter,
Stefano Bartezzaghi i Jacques
Roubaud.

PROFESSOR D’ENIGMÍSTICA
Una altra de les activitats d’a-
quest jove i hiperactiu barce-
loní és la d’impartir classes
d’enigmística i de jocs de pa-
raules a professors de llengua
de tots els nivells educatius. No
perquè sigui gent ensopida
(que hi deu haver de tot) sinó
perquè jugar amb les paraules,
provocar –en brillant definició
de Serra– “el xoc fortuït de
mots amb la corresponent
pèrdua momentània de sen-
tits” (dels mots, és clar) és una
manera altament eficaç i asse-
quible d’aconseguir que els
professionals i els aficionats
ens familiaritzem sense gaires

dificultats amb les entreteles
de la llengua.

Per això, del gran corpus de
Verbàlia que fa dos anys va veure
la llum en les seves versions
catalana i castellana se’n des-
prèn ara (també en les dues
mateixes llengües) un volum
molt més prim que el prede-
cessor però tan ple d’excitants
propostes com el text matriu.
Es tracta de verbalia.com.

A verbalia.com Màrius Serra
aplega una sèrie de propostes
específiques de jocs verbals que
poden ser adoptades per tots
aquells lectors interessats en els
negocis de la ludolingüística i,
no cal dir-ho, per tots els pro-
fessionals de la llengua que
pretenen aprofundir en l’ús i el
domini de la seva eina de tre-
ball. El llibre s’agrupa en tres
grans blocs, cadascun amb un
objectiu concret i tots tres en

perfecta compenetració. El pri-
mer bloc se centra en el conei-
xement de la llengua. Un co-
neixement al qual s’arriba molt
millor per la via del joc i de la
gresca. Porta l’epígraf verbalia.e-
du i aplega set jocs lingüístics
diferents.

MANIPULACIÓ DE TEXTOS
Un cop conegut l’instrument
de treball, el que es busca en el
segon bloc és entrar en contac-
te amb la tradició que aquest
instrument (la llengua) ha per-
mès de construir al llarg dels
temps. Ens endinsem, doncs,
en el camp de la lectura. I per
circular-hi sense entrebancs
Serra proposa, sota l’epígraf
verbalia.net, un parell d’esplèn-
dids jocs basats en la manipu-
lació dels textos: els Centons i els
Mots al Set.

Dominada la llengua i cone-

gut el patrimoni literari (sem-
pre a través del distanciament
desinhibit que proporciona el
joc) el que ens queda per fer és
atrevir-nos a saltar cap a l’acció
creativa, és a dir, a l’escriptura.
Atrevir-nos a organitzar els
nostres estímuls de la manera
més plaent i eficaç possible.
Aquí l’epígraf que li correspon
és, lògicament, verbalia.org i la
recepta del doctor Serra aplega
set jocs literaris diferents.

Al final, com és habitual en
tots els llibres de didàctica –i
verbalia.com, a despit d’una co-
berta enganyosa que dóna a
entendre que a dintre el lector
hi trobarà un simple recull de
passatemps, és un llibre per
aprendre a dominar la llen-
gua– l’autor ha incorporat un
ampli glossari amb les definici-
ons exemplificades dels 50 jocs
de paraules que documentar i
historiar a Verbàlia.

VERSIÓ DOBLE
No cal dir que la feina de Mà-
rius Serra ha estat doblement
meritòria ja que el llibre apa-
reix també en versió castellana,
cosa que vol dir que un elevat
percentatge dels exemples que
s’hi publiquen són específics de
cada llengua i, doncs, derivats
de cada tradició literària. En
conseqüència cada llibre és di-
ferent del seu cosí germà. No-
més per posar un exemple il-
lustratiu ens fixarem en el Mot
al Set que es desenvolupa en
català a partir d’un conte breu
de Pere Calders (amb uns re-
sultats senzillament espectacu-
lars, per cert) i que en la versió
castellana es transforma en un
Ese más siete totalment renovat.
Un Ese más siete que comença
amb l’exercici, ja històric, que
la gent del grup Lipo va fer fa
uns quants anys a partir de la
frase inicial del Quixot i que
continua amb un fragment de
les Historias de cronopios y de fa-
mas, de Julio Cortázar ple d’in-
sospitats suggeriments un cop
transformat pel joc lingüístic.

Corre per les llibreries un
nou llibre de Màrius Serra. És a
dir un altre exemple altament
recomanable de saviesa lin-
güística embolcallada amb una
capa d’amenitat. A això s’hi
podrien posar molts qualifica-
tius. El que jo trio és talent. No
se’l perdin.

Violència i misèria humana
N A R R A T I V A

E N R I C C A S T E L L Ó

Vicent Ortega, El collidor
d’ànimes. Edicions Bromera.

Alzira, 2001.

S
ovint passa que un
escriptor que publi-
ca una excel·lent es-
trena veu marcada la
trajectòria dels seus

primers passos, obligada a
mantenir les expectatives que
suscita la primera obra. A Or-
tega (l’Alcúdia, 1957) li ha
passat això i si hem de fer cas
als reconeixements que està
collint, ho està portant ben
dignament. Amb El crim
(1997), la seva primera obra,
l’autor va oferir un treballat
reportatge novel·lat que queia
com la pluja sobre el terra sec,
pel que fa al gènere, de la
nostra literatura. L’obra va ser
mereixedora d’un accèssit al
Ciutat d’Alzira. Amb El collidor
d’ànimes, la seva segona novel-
la, Ortega ha aconseguit el
premi Blai Bellver de la ciutat
de Xàtiva 2000. Aquest mestre
de llengua madura la seva
trajectòria i s’acaba d’apuntar
un tercer gol amb la tercera
novel·la, Diumenge de glòria, la
qual s’ha adjudicat l’accèssit
del premi Enric Valor 2002,
que convoca la Diputació d’A-

lacant. Puntua així en tres dels
guardons literaris més impor-
tants al País Valencià (li falta
el Joanot Martorell de Gandia)
i esdevé referent entre els
nostres escriptors en exercici.

Amb les dues primeres no-
vel·les publicades, Ortega ha
començat a teixir un món
propi centrat en la preocupa-
ció sobre la misèria i l’instint
de supervivència dels humans
davant situacions extremes. El
collidor d’ànimes retrata la vida
d’un poble valencià tranquil
on s’esdevindran una sèrie de
crims esfereïdors que trasbal-
saran els seus habitants.
Aquests fets es barregen amb
un conjunt d’esdeveniments
vandàlics paral·lels que aca-
ben de sumir el poble en el
terror. El collidor, autor de les
matances, apareixerà en di-
versos moments de la novel·la
per executar les seves víctimes
sense escrúpols, tot utilitzant
mètodes d’exagerada crueltat.
No estem davant d’una novel-
la policíaca. Com diria Tho-
mas Narcejac, tota obra poli-
cíaca necessita dos elements

imprescindibles com són el
misteri i la investigació. El co-
llidor d’ànimes en prescindeix,
sobretot del segon, i s’inscriu
més en el gènere del thriller
amb un toc de realisme social,
seguint el camí que mestres
com Dashiel Hammett van
obrir en la novel·la detectives-
ca. L’obra apuntala el suspens
en l’ànsia del lector per des-
cobrir com l’assassí acabarà
amb una vida més i com serà
enxampat. El psicòpata cami-
na, des del principi, cap a la
pròpia destrucció. La brutali-
tat amb què fineix la vida de
les víctimes és el signe de la
seva debilitat. Ortega no s’està
de detallar minuciosament els
assassinats, introduint ele-
ments de la novel·la gore amb
un estil i un lèxic propis de
mestre de llengua. L’autor no
té la mínima intenció de
construir una trama policial
sinó de reflectir els sentiments
i les pors de l’ésser humà en
situacions de misèria material
i moral, així com de retratar la
societat valenciana de post-
guerra.

A El crim, Ortega va realitzar
un treball esplèndid en la
construcció del protagonista,
personificat en un assassí de
psicologia treballada i com-
plexa. A El collidor d’ànimes el
treball dels personatges no és
tan excel·lent però es cus la
dificultat més o menys resolta
del protagonista coral, verita-
ble heroi popular justicier que
representen els habitants de
la vila. Aquests personatges
són sovint tòpics portats a un
extrem: el llaurador que sem-
pre blasfema, el capellà que
abusà dels nois al seminari, la
dona cotilla que sempre ron-
dina. Els retrats es convertei-
xen en alguns moments en
caricatures no preteses. Tan-
mateix, Vicent Ortega ha sa-
but dibuixar la complexitat de
les relacions entre veïns que
donaren suport a bàndols di-
ferents durant la Guerra Civil,
els rols de les dones i els ho-
mes en una societat rural ca-
racteritzada per l’escassetat i
la manca de llibertats o l’ins-
tint de supervivència animal,
de les persones.


