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Els concursos de
lletreig, habituals
al mónanglosaxó,
generenunnou
tipus de líder

Lleida ha viscut un
fet més transcen-
dent del que sem-
bla: el primer con-

curs escolar de lletreig en
català: Lletres & lle3
(www.lle3.net). Organitzat
per l’Ajuntament i la Uni-
versitat de Lleida, anava
adreçat als alumnes de ter-
cer d’ESO i prenia el for-
mat de concurs televisiu
sota la batuta de Carles
Porta. Ha estat un èxit es-
clatant. El divendres 18,
dia de la gran final, feia
goig veure un munt d’ado-
lescents disposats a acla-
mar companys seus no per
ser més guapos ni més
forts ni més bons jugadors
de bàsquet, sinó pel seu
bon domini de la llengua
catalana. Els concursos de
lletreig, habituals al món
anglosaxó, generen un nou
tipus de líder adolescent. El
concursant surt a l’estra-
da, se situa davant d’un mi-
cròfon i escolta com un
jutge –a Lleida el lingüista
Albert Turull– repeteix
dues vegades una paraula.
Llavors arriba l’hora de la
veritat. Sense cap paper a
prop ni marge per a la rec-
tificació el jugador diu, un
per un, els noms de les lle-
tres que componen el mot
pronunciat, sense oblidar
els guionets, accents
oberts o tancats, dièresis i
altres galindaines tipogràfi-
ques. Així, exhortaré de-
mana: e, ics, hac, o, erra,
te, a, erra, e amb accent
tancat. Qualsevol error in-
cita el jutge a pitjar el tim-
bre eliminador. A cada
ronda el nivell de dificultat
puja i cauen més candi-
dats. Per entendre’ns, eren

de nivell 1 paraules com
ara feliç, fix i tub; de nivell
3 motxilla, xumar i noru-
ec; 5 cruïlla, handbol i
enyorança, i així anar-hi
anant fins als mots de ni-
vell 7: homínids, plovisque-
java, ataüllaria, hel·lenit-
zació, il·localitzable... Di-
guin impredictibilitat. Ara
tanquin els ulls i provin de
lletrejar-la. No és fàcil. Els
nois d’ESO que es van dis-
putar el campionat van fer
saltar la banca. Tres nivells
per damunt del previst. Al
final, el desempat va venir

d’un lapsus. La finalista co-
mença a lletrejar la paraula
criptogràfiques per una pe
i el jutge fa sonar el timbre.
Assistir a la final de Lleida
m’ha recordat una bona
novel·la de l’americana
Myla Goldberg traduïda
només a l’espanyol: La es-
tación de las letras (RBA).
El talent lletrejador d’una
adolescent molt tímida
actua de detonant per als
problemes latents de la
seva família. Els èxits de la
filla als campionats de lle-
treig provoquen en el pare
una certa eufòria religiosa.
Campionat rere campio-
nat, pare i filla compartei-
xen el llarg camí de perfec-
ció mística que la Càbala
atorga a les relacions amb
el llenguatge. El seu trajec-
te, però, avança en paral·lel
a la descomposició familiar.
Esperem que el lletreig
prosperi entre nosal3.

Enigmística

Un dels participants del concurs. LLETRES & LLE3

Una patum sense
fronteres, Mark
Webber, ha escrit,
a Londres, que el

film d’Eugeni Bonet Tira tu
reloj al agua –fet arran de
l’obra fílmica del granadí
José Val del Omar– és una
al·legoria metamística; i un
altre crític, a Euskadi, ha
subratllat que la pel·lícula de
pel·lícules de Bonet no ens
conforma com a especta-
dors en el sentit de devora-
dors passius d’espectacle. I
tot plegat és ben veritat, sí, i
alhora, però, també ho és
que cadascuna de les imat-
ges de la cinta, i llur concate-
nació, esplèndida i insòlita,
ens fascinen sense remetre
sinó a si mateixes; i per això
ultrapassen el concepte con-
vencional de bellesa. Amb
ben poques projeccions,
aquest film, inoblidable, ja
ha esdevingut un paradigma
de culte, llegendari, mític i
visionari del cinema impos-
sible, per bé que paradoxal-
ment plasmat per Bonet.
S’hi resumeixen, s’hi abo-
quen, fins a extrems fins ara
impensables, totes les tradi-
cions del cinema diguem-ne
d’avantguarda. I així l’expe-
riment, del tot reeixit –i que
Mauro Andrizzi, a l’Argenti-
na, ha qualificat de “deliri vi-
sual absolut”–, s’acaba situ-
ant per sobre de qualsevol
referent conegut. És una
culminació d’una manera
d’entendre no exactament
el cinema, sinó l’art, que in-
clou el cinema.
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Al dossier Visca el Vaticà II llegi-
rem articles de J. Gomis, J.M. Rovi-
ra, A. Puig, J. Botam, B. Dalmau, A.
Bentué, H. Raguer i J. Fontbona.

Foc Nou
Número 379. El Ciervo 96
Barcelona, novembre, 2005

En aquesta ocasió trobem arti-
cles de Josep M. Benet i Jornet,
Arthur Terry, Pere Ballart, Jordi
Amat i Lola Badia, entre d’altres.

Els Marges
Número 77. L’Avenç
Barcelona, tardor, 2005

Aquesta revista d’orientació fa-
miliar ens ofereix el dossier Estils
educatius, a més de crítiques de
llibres, d’art i de cinema.

Família i Cultura
Número 270. Associació FERT
Barcelona, tardor, 2005

Revista en format llibre que, en
aquesta ocasió, té com a tema
central El cristianisme, religió de
l’encarnació.

Qüestions
de vida cristiana
Núm. 219. PAM. Barcelona, tardor, 2005

La revista del Consell Nacional de
la Joventut de Catalunya ens ofe-
reix un reportatge de les relacions
internacionals que mantenen.

Debat Juvenil
Número 78. CNJC
Barcelona, tardor, 2005

Pepo TamaritEl quiosc

Ni el tràfec
esmorteït
de la sang en les artèries.
Ni la llebre
del cor
que no salta.
Ni el silenci
blanc
en les aigües de llim del vespre.

Només l’infern
del sol
contra l’ombra.

Ramon Guillem, premi Estellés. X. BERTRAL

Poesia

‘Excés de llum’
Celebració de la mirada
Ed. 3i4, 2005

Ramon Guillem


