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E
ls palíndroms susciten els
instints taxonòmics. Fins i
tot els taxidèrmics, segons
com. Molta gent en col·lec-
ciona exemplars diversos.

Paraules com ara radar o la llengua
malaialam, frases de l’estil “català a
l’atac” o “sé verla al revés”, fins i tot
rècords Guinness com el megapalín-
drom de Georges Peréc en francès, de

milers de paraules. Hi
ha repertoris molt
amplis, com ho de-
mostren els vastís-
sims reculls que ha
publicat el sarralenc
Ramon Giné en cata-
là, espanyol o qualse-
vol altra llengua que
tingui a l’abast, l’en-
tengui o no l’enten-
gui. Repertoris que
acostumen a ser la
suma de col·leccions
de frases capicues re-
unides sense cap altra
voluntat que l’acu-
mulació de troballes.
Internet en va ple. Però també hi ha
poemes nascuts de la fascinació estè-
tica que provoca en els artistes la si-
metria perfecta dels palíndroms. En
aquest Sant Jordi de l’últim any ca-
picua que viurem tots els que ara
llegim aquestes ratlles, vull repro-
duir-ne SIS. Tècnicament, potser el
del veneçolà Darío Lancini és el més
perfecte, perquè fins i tot integra el
títol en les anades i vingudes de la
simetria; també el del gallec Navaza
és integral; Casassas i De Winter op-
ten per una palindromia vers a vers;
finalment, Palol assaja una variant
que no pren pas la lletra sinó la pa-
raula com a unitat mínima.

Amé opio, oí poema
Haití, ah...
Haxix, ah...
2Sí, Cha, hachís,
Sí rapé de París,
Amigo, no gima,
A mi manía cocaína mima.
Ya urge grúa y...
Ya ni ore, heroína y...
Oí por Omar, amor, opio.
Oí, “pot” opio,
Desató manía (coca, la cocaína, mota) sed,
De Sade me da sed,
Ávida toma mota la diva,
Avísame, más Iva,
Agotarás a Saratoga.
A gorda sometemos a droga.
La pena, ríese, ir a Nepal
La marihuana, uh... irá mal.

Willy de Winter
Picardía palindrómica (México DF, 1987)

Pròleg de Juan José Arreola.

Ánimo.
De toda
corredoira,
tilos nus.
Un solitario
derrocado
te dominA.

Gonzalo Navaza
A torre da derrotA (Vigo, 1990)

Pròleg de Xosé María Álvarez
Cáccamo.

M’ha fet.
En Palol, m’ha fet?
En Palol m’ha fet, un qualsevol?
En Palol? No m’ha fet un qualsevol!
En Palol no; un qualsevol, no?
No un qualsevol, un qualsevol no.
No, un qualsevol no, en Palol.
Un qualsevol m’ha fet, no en Palol?
Un qualsevol m’ha fet, en Palol!
M’ha fet en Palol.
M’ha fet.

Miquel de Palol
Grafomàquia (Barcelona, 1993)

El río
Asoma Venus.
Osiris, ¡oh!
Asegurada la
balsa
río Elba
Fénix inefable
oirás
la balada.
Ruges, ¡ah!
Osiris os une.
Vamos a oírle.

Darío Lancini
Oir a Darío (Caracas, 1975)

Pròleg de Salvador Garmendia

per sucar-hi melindromes palindros
per ull llur ep
ras sap passar
poc a poc cop a cop
el baf afable
sota la tos
ne mamen
i ella la llei
i tot i llenya i anyell i tot i tot
era faré
nena nen
o rajar o
un tro fort nu
ara ara i la calí ara ara
un tro fort nu
o rajar o
nena nen
era faré
tot
i tot i llenya i anyell i tot i
i ella la llei
ne mamen
sota la tosa
el baf afable
poc a poc cop a cop
ra sap passar
per ull llur ep
mata’m ara farà mata’m
taca’t tacat

Enric Casasses
UH (Centelles, 1997)

1er Premi Contenidor de la poesia catalana.


