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Queda clar
que el llenguatge
continua sent
un tema
d’interès general

El diumenge 3 de
setembre, exacta-
ment a la mateixa
hora que els ger-

mans Gasol i companyia
acaparaven l’atenció televi-
siva en la final del Mundial
de bàsquet, TV3 retrans-
metia la final del Pica Lle-
tres, el primer concurs de
lletreig en català, que ha
conduït amb encert Lluís
Gavaldà. Les competicions
de lletreig estan molt con-
solidades en l’àmbit anglo-
saxó, igual com els campio-
nats de dictat ho estan en
terres francòfones. Als Es-
tats Units, per exemple, fa
més de trenta anys que se
celebra el National Spelling
Bee, un campionat al qual
cada temporada s’apunten
10 milions d’estudiants
nord-americans amb la se-
creta esperança d’arribar a
figurar entre els 250 esco-
llits que es juguen els quar-
tos en una gran final televi-
sada que cada any congre-
ga milions de persones.

Ara un periodista ano-
menat James Maguire
acaba de publicar el primer
llibre que explica aquesta
experiència escolar. Es diu
American Bee (The Natio-
nal Spelling Bee and the
culture of word nerds) i,
ara per ara, està fent el ma-
teix camí a les llistes de no-
ficció que, fa un parell
d’anys, va recórrer el Word
Freak del periodista espor-
tiu Stefan Fatsis sobre el
fascinant món de
l’Scrabble de competició.

Queda clar que el llen-
guatge continua sent un
tema d’interès general,
malgrat l’ús catastròfic que
en fa bona part de la pobla-

ció. La gràcia de l’Ameri-
can Bee de Maguire és que
no només descriu a la per-
fecció l’ambient que envol-
ta aquesta competició esco-
lar –als antípodes del dels
concursos de bellesa– sinó
que té l’encert de transme-
tre les emocions dels parti-
cipants i, sobretot, intenta
reproduir els curiosos me-
canismes mnemotècnics
que fan servir els lletreja-
dors, capaços de visualit-
zar les paraules en somnis
o de descompondre-les en
monedes per aprendre-se’n

les lletres. Barrie Trinkle,
que va ser-ne campió ara fa
33 anys, afirma que Magui-
re captura l’essència de la
contesa, però el que més
inquieta del seu testimoni
és que associa a cada pa-
raula un percentatge sem-
blant de joia i d’agonia.
American Bee s’estructura
a partir de l’aproximació de
Maguire a cinc antics cam-
pions, i seria difícilment
traduïble, atès que la rique-
sa i el caos de la llengua an-
glesa hi adquireixen un
paper central.

Naturalment, si el Pica
Lletres persevera per
aquests verals, d’aquí a poc
temps algú (Enric Gomà?,
Pau Vidal? Ramon Solso-
na? Matthew Tree? Abel
Cutillas?) podrà escriure la
primera crònica fefaent
sobre la relació psicopato-
lògica dels joves catalans
amb el llenguatge que mol-
tes vegades estudien a es-
cola i esmicolen pel carrer.

Enigmística

El músic Lluís Gavaldà presenta ‘Pica Lletres’. TVC

De l’artefacte Puz-
zle (distribuït per
correu postal des
de www.insolit.

net/puzle i Lapuzle@inso-
lit.net), més val no mirar de
fer-ne cap descripció literà-
ria, perquè el bunyol que en
sortiria fóra tan parcial que
despertaria en el lector una
curiositat impossible de sa-
dollar si no és tenint Puzzle
al davant. Fins i tot diríeu
que Puzzle ve a ser un intent
de trencar la closca del carte-
sià entestat a explicar en
què consisteix aquest en-
giny. Per la seva atzarosa
aracionalitat sàvia, i per mol-
tes coses més, Puzzle és un
acudit ben seriós que ha lle-
vat el tap de reiteracions en
què s’ha convertit la postmo-
dernitat. Si els simulacres
postmoderns han acabat
sent paròdies de tot, fins a
arribar a la postparòdia de
postsimulacres d’antiparòdi-
es, el trencaclosques Puzzle
ha deixat obsolets tots els
prefixs i sufixs aplicats a un
pretèrit ja tediós. Amb Puz-
zle us trobareu esperonats
per una preafirmació d’enca-
ra-no-sabem-què! Hi veureu
com s’hi va desplegant un co-
llage de milers de collages
que es fan i es desfan potser
fins a l’infinit, un patchwork
mig cosit per Carles Molins,
Carmen Borja, Lena Torre i
per cadascun dels 96 coau-
tors i dels qui tindran la sort
de fer-hi un tast d’ara i aquí.

Càpsula

Lletreig triomfal

Màrius Serra

Pre contra
post

Carles
Hac Mor

Plaer de viure, d’estar
asseguda i contemplar
com cau la tarda.

Tarda d’un gris lluminós
ara que el dia s’allarga.
I ser feliç com Epicur

amb el poc que vull
al meu abast.
I, en no esperar

ja res d’un més enllà,
no tenir por de la vida
ni de la mort.

Montserrat Abelló (Tarragona, 1918). XAVIER BERTRAL

Poesia

Plaer de viure
Memòria de tu i de mi,
Edicions de la Guerra, 2006

MariusSerra@verbalia.com

Montserrat Abelló

Pepo TamaritEl quiosc

Aquesta revista semestral
d’idees i cultura ens ofe-
reix el reportatge L’em-

mudiment i la soledat a la nar-
rativa d’Helena Valentí, signat
per Adrià Chavarria, que, jun-
tament amb Ivan Favà, dirigeix
la publicació. També podem
llegir una entrevista a l’autora
eslovena Simona Skrabec.
Arnau Pons assegura que la
traducció és un acte crític i
Araceli Bruch es pregunta on
és el teatre d’Elfrida Jelinek a
l’article Dones sense atributs.
Carles Duarte tradueix dos po-
emes de Bejan Matur i Xènia
Dyakonova dos més d’Ossip
Mandelxtam.

Rels
Número 7
Rels d’Aigua,
Associació Cultural
Barcelona, primavera, 2006

Molts temes omplen les
150 pàgines d’aquest
nou número de la lu-

xosa i especialitzada revista
del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, com ara Plaça Les-
seps-Plaça Europa. Centralitat
simulada, centralitat dissimu-
lada, de Manuel de Solà, Casa
Montull: una construcció en
sec amb panells de frigorífic, a
càrrec de Ramon Fité i Julio
Menjón i La Cartoixa de Mon-
talegre, de Salvador Tarragó,
entre d’altres. En l’editorial es
ret un homenatge extens i
molt documentat als grans ar-
quitectes italians Mario Ridolfi
i Carlo Scarpa.

Quaderns
Número 249
Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya
Barcelona, primavera, 2006
30 euros

Aaprofitant l’estrena de la
pel·lícula que està con-
cebuda per ser l’èxit del

cinema espanyol de l’any, Ala-
triste, la revista ofereix un
simpàtic reportatge sobre al-
tres herois d’origen literari
que posteriorment han arribat
a les pantalles, com ara el
Zorro, D’Artagnan, Ivanhoe,
Sandokan, Ulisses... En una
llarga entrevista, Antonio
Muñoz Molina explica la seva
experiència en els dos anys
que ha estat director de l’Insti-
tuto Cervantes a Nova York.
També podem llegir un article
sobre Clive Barker, el nou rei
de la literatura de terror.

Qué Leer
Número 113
Comunicación y
Publicaciones SA
Barcelona, setembre, 2006
3 euros


