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José Luis Coll va escriure uns dels primers diccionaris humorístics
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D
e tard en tard apa-
reix algun verbívor
extravagant que
s’entotsola en el
medi verbal i s’hi

rabeja. D’aquestes immersi-
ons en poden sortir moltes
coses, però una de les més
habituals són els diccionaris.
Potser l’exemple que permet
il·lustrar millor aquesta
tesi sigui el ja antic
Diccionario Coll. Certa-
ment les troballes ver-
bals d’aquest caspós
humorista espanyol
van marcar una època,
però va ser aquella ma-
nera de presentar-les
(ordenades alfabètica-
ment) el que va crear
un gènere. D’aquell re-
ferent ineludible par-
teixen diccionaris cata-
lans plens d’enginy
verbal com ara el Dicci-
onari de falses etimologies,
de Josep Maria Espinàs
(Edicions 62, 1984), el
Diccionari poc útil, de To-
ni Soler (Columna,
1997) i la Petita enciclo-
pèdia catalana, d’Orteu,
Perelló i Salvador (Qua-
derns Crema, 1998).
Ara, la sempre sorpre-
nent casa editorial osonenca
Emboscall ha editat un Diccio-
nari Filosòfic Filològic (Vic, 2002),
del doctor Michael P. Littlefi-
eld, àlies verbívor del lletrista
Josep Maria Pascual, guardo-
nat en l’última nit dels Ber-
trana per una lletra de cançó.

Littlefield omple una sei-
xantena de fulls amb jocs de

paraules d’interès variable,
però presenta una novetat que
el diferencia d’altres propos-
tes: totes les seves entrades
són dobles. De fet, el joc rau a
presentar un antecedent i
desbordar-lo a través de la
morfologia, la fonologia o la

semàntica. Així, per exemple,
a la B trobem l’entrada “Bac-
anal: Orgia tumultuosa” i a la
ratlla de sota “Bacanal +: Orgia
de la matinada del divendres”
en referència a la programació
porno del Plus. En algun cas,
el reble prové més de la defi-
nició que no pas de la paraula
(com al prescindible “Aleshores:

Llavors./ Alsmesos: Fruits” o al
més acceptable “Atrets: quan
s’acosten./ A trets: quan se se-
paren”) però en general les
millors troballes provenen
dels mots definits. La que més
m’ha entusiasmat és la parella
“Virolai / Virolailo”, que convida

a aplicar el ventilador de la
rumba catalana al Rosa d’abril,
morena de la serra. Si la Chenoa
pot enregistrar la Balanguera,
¿com és que el Peret no es
marca un Virolailo?

Altres troballes felices del
doctor Littlefield són la polè-
mica relació del terme Fúnebre
amb les terres de l’Ebre, la

certificació de la parella de fet
“Nacional/NaCiUnal”, el soro-
llós Prostíbull, l’osonenca Ento-
nar-se (per “empadronar-se a
Tona”) o la molt antiimperia-
lista parella “Invasor: que en-
vaeix./ Invasord: que no sent
que criden Fora!”. És clar que
Littlefield és un heterodox
amb vocació transgressora, i
no l’atura ni l’ortografia ni la

grafia: “Preservatiu:
condó./ Preservatia: pín-
dola”. El seu sentit de
l’humor només gri-
nyola quan repeteix
fórmula. Potser per fer
créixer la llista de tro-
balles, abusa d’algunes
terminacions (-ca en el
sentit de gos, -al que
esdevé -alt o -tor per
reblar-lo amb -tort) i
explota convencions
dubtoses com la musi-
cal (gira-fa/gira-sol) o
cronològica (guàr-di-
a/guar-nit). Però de
tant en tant una besti-
esa aïllada el salva
(com quan un sandvitx
es veu acompanyat per
una aigua mineral an-
glesa anomenada sand-
vitxy, o quan transfor-
ma un dramaturg en
dramaturc a través

d’Antonio Gala i la seva pasión
turca).

En definitiva, val la pena
posar-nos el salacot verbívor
per explorar aquest continent
a la recerca del doctor Little-
field, encara que només sigui
per llegir a la pàgina 44 que
podem passar del nirvana al
nirbanana.

L ’ A P A R A D O R

Christian Jacq, L’imperi de les
tenebres. Columna.

Barcelona, 2002.

P rimera part de la trilogia
La Reina Llibertat, en què
Jacq ens ofereix nova-

ment una llarga història am-
bientada en l’Egipte faraònic.
En aquesta ocasió l’heroïna és
Ahhotep, una mena de Joana
d’Arc plena de coratge i passió
que farà reviure als egipcis
esplendors passats.

P A R L E M - N E

Groucho Marx
J O A N S O L À

A
propòsit del
vint-i-cinquè aniver-
sari de la mort de
Groucho Marx,
aquest estiu els mit-

jans de comunicació ens han
recordat les dites d’aquest
humorista excepcional. La
premsa ens ha donat frases de
Marx, en una traducció que
sovint sonava estranya, fins a
ser inintel·ligible. Ja se sap: a
l’estiu hi ha plantilles reduï-
des, amb auxiliars que fan
d’aprenents. Vet aquí. Els do-
no tot seguit uns quants
fragments d’aquestes traduc-
cions que a mi em semblen
des d’estranys fins a descara-
dament no catalans. No he
anat pas a buscar els origi-
nals, no faig una tesi docto-
ral; i per tant el que els diré
s’ha de prendre aproximati-
vament.

“Fora del gos, el llibre és
possiblement el millor amic
de l’home, i dins del gos pos-
siblement és massa fosc per
llegir”. Jo aquí interpreto això:
“però (o potser millor només
que) a dins del gos és massa
fosc per llegir-hi” o bé “només
que dins del gos no hi podem
pas llegir: és massa fosc”.

“Qualsevol que diu que pot

veure a través de les dones
s’està perdent molt!”. Suposo
que vol dir “...que hi pot veu-
re...”. Novament al traductor
se li escapa el pronom hi: en
català certs verbs transitius es
construeixen amb aquest
pronom quan no porten
complement directe (veure-hi,
sentir-hi, guipar-hi).

UN DIÀLEG DELS MARX
Un diàleg entre Chico i
Groucho fa: “Chico. Un cotxe i
un xòfer surten massa cars.
M’he venut el cotxe. Groucho.
¡Quina bestiesa! Al seu lloc, jo
hauria venut el xòfer i m’hau-
ria quedat amb el cotxe. Ch.
Això no pot ser. Necessito el
xòfer perquè em porti a la
feina cada matí. Gr. ¿Però com
el portarà si no té cotxe? Ch. No
cal que m’hi porti. No tinc
feina”. Igual que hi diu
m’hauria quedat, hi havia de
dir m’hauria venut; i, igual que
hi diu que m’hi porti, hi havia

de dir ¿Però com l’hi portarà...?
En canvi, trobo encertat par-
lar de tenir feina (i no pas tre-
ball).

Groucho seu al cine. A la
seva vora, una noia bonica
que menja crispetes i n’hi cau
alguna; cauen, esclar, a la
butxaca de l’americana de
Groucho: “però era tan boni-
ca que fins i tot li vaig tornar
les crispetes que havia perdut
[...] i en un tres i no res ja
compartíem les crispetes tots
feliços”. En aquest context jo
no diria tots feliços, sinó ben fe-
liços. Tampoc no diria que la
noia perdia les crispetes, sinó
que li queien. Es tracta en tots
dos casos de matisos que estic
segur que molts lectors els
sentiran com jo.

“No negaré que fins i tot la
gent lletja es casa (aquí em te-
niu, per exemple)”. No: calia
dir “aquí em teniu a mi, per
exemple”.

“Hi ha molta gent que es-

criu sobre l’amor sense tenir
cap mena d’experiència. Fins
no haver estimat la galta d’una
noia amb els llavis tremolo-
sos o fins no haver rentat les
sabates amb la tovallola nova
de la dona, ningú no sap res
de l’amor... ni de la dona”. Sí,
lectors: hi torna a faltar hi:
sense tenir-hi; ¿I qui ha estimat
mai una galta amb llavis tre-
molosos o ha rentat unes sa-
bates amb una tovallola? És
evident que es tracta de besar
i de netejar o fregar. N’hi ha per
llogar-hi cadires.

“Fixi’s vostè en mi, que vaig
començar del no res i avui [...]
estic en la més absoluta de les
misèries”. Aquí interpreto ai-
xò: “Només cal que em miri a
mi...”, per descomptat sense
el vostè.

“A Amèrica hi ha molts
grups que si poguessin enta-
banar tothom prohibirien [...]
fumar, beure, ballar [...] i, si els
deixessin, fins i tot l’amor”.
Crec millor A l’Amèrica; en
aquest context no hi escau el
verb entabanar: potser fóra do-
minar, controlar, fer passar per
l’adreçador; i en català el verb
deixar no admet la supressió
del verb principal: si els dei-
xessin fer o manar, etc.

Ramon Pedrós, La volat al món
amb Pujol. Planeta.

Barcelona, 2002.

L’ autor, com a director
del gabinet de premsa
de la presidència de la

Generalitat entre el 1988 i el
1998, va ser un testimoni d’ex-
cepció dels viatges del presi-
dent Pujol. Ara ens ofereix una
crònica d’uns viatges, plens
d’anècdotes, que donen a co-
nèixer Catalunya a l’estranger.

Belarmino Castilla Mas,
Canto a la vida, al amor. Sial

Ediciones. Madrid, 2002.

A mb el subtítol Cancionero
personal de la Revolución
Cubana, Belarmino Casti-

lla, conegut com el Coman-
dante Aníbal, ens ofereix un
poemari dividit en quatre
universos temàtics: l’èpic, el
romàntic, la natura i el futur
vist des del punt de vista d’un
nen.


