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Juan Filloy es
vantava de ser el
campió mundial
de palíndroms
en espanyol

L’escriptor argentí
Juan Filloy pas-
sarà a la història
com el mestre

que va sobreviure a tots els
seus deixebles. Filloy és
molt anterior a Borges i a
Cortázar, però va morir més
tard, als 106 anys. Notari,
va bastir una considerable
obra narrativa publicada en
edicions gairebé clandesti-
nes. Tots els seus títols, al-
guns dels quals ja comencen
a ser accessibles, tenen set
lletres: Estafen, Gentuza,
Op Oloop, Caterva.... Cater-
va, reeditada per Siruela el
2004, va inspirar la famosa
Rayuela de Cortázar. El
protagonista d’Op Oloop
(versions a Paidós, a Losa-
da, ara a Siruela, 2006) és
un personatge obsedit per
comptar-ho tot –els cops
que dóna la mà, les portes
que tanca, els coits– i va fas-
cinar Sigmund Freud. Avui,
però, em vull centrar en el
seu llibre més singular: Kar-
cino (tratado de palindro-
mía), actualment al catàleg
de l’editorial argentina El
Cuenco de Plata (2005).

Filloy es vantava de ser el
campió mundial de palín-
droms en espanyol. A Karci-
no, més enllà d’un abun-
dant repertori de fillogra-
mes de 2 a 17 paraules de
longitud, estableix les bases
d’un veritable tractat per a
l’escriptura en simetria: AR-
TELETRA. Afirma Filloy:
“Nego que la frase palindrò-
mica tingui equivalència
entre les meravelles del llen-
guatge. És única”. Vegem-
ne alguns exemples. De 2:
SOCORRA PÁRROCOS;
ORAL, CLARO; AMENO FO-
NEMA. De 3: SERENO DON

ERES; SÉ LOGRAR
GOLES; ALUMNO CON
MULA. De 4: OLAF USA SU
FALO. De 5: SOCIAL
SOLAZ A LOS LAICOS. De
6: TELMA HACE PIS SI
PECA HAMLET. Filloy defi-
neix la palindromia com un
“mirall retrovisor invisible
que meravella qui el desco-
breix, ja que repeteix de
manera cabal el que ja esta-
va escrit, amb grafies idèn-
tiques i ressonàncies
iguals”. Potser el palíndrom
més conegut en espanyol
sigui aquella absurditat del

DÁBALE ARROZ A LA
ZORRA EL ABAD. Filloy la
transcendeix amb un curiós
LA ZORRA LE ASOLÓ GO-
LOSA EL ARROZAL.

Com més llargs són els pa-
líndroms, més absurds i il·le-
gibles esdevenen, però Filloy
tranquil·litza els verbívors
amb una consideració final
molt agosarada que no tra-
duiré perquè n’ensumeu la
prosa: “Sí, este noble entre-
tenimiento es sublime por
su irrefragable inutilidad.
Mas ¿qué ganan también
los que se dedican a desen-
trañar hieroglíficos, chara-
das, metátesis, crucigra-
mas, logogrifos, metaplas-
mas, anagramas, etc.?
Nada. A no ser el halago de
superar al enigma esclare-
ciéndolo y la complaciencia
de saber que la agudeza y la
constancia propias son
atributos que categorizan la
costumbre de vivir”. El cen-
tenari Filloy dixit. Qui som
els joves per contradir-lo?

Enigmística

Els escriptors argentins Juan Filloy i Julio Cortázar. SP

A ra pertot arreu re-
vifen les perdiue-
tes, nyacres, cor-
randes, jotes, gar-

rofes, albades, ximbombades,
tonadetes, cuetes i d’altres
formes de poesia oral i popu-
lar. Conreades en sessions
d’improvisació, aquestes ben
sovint acaben en batalles de
titans, lluites entre canta-
dors i transglosaires, xafar-
ranxos ensordidors, terri-
bles conflagracions verbals
on ningú, del més petit al
més vell, no pot romandre
callat, sobretot quan hi com-
pareix l’Exèrcit del Parau-
lam, i més si va comandat
per en Pòtol de Maó. Llavors,
les masses es lliuren a la cele-
bració dionisíaca dels mots.
Aquests cafarnaüms tan ins-
pirats són pentecostes paga-
nes que porten l’art de glosar
al seu límit sublim: l’apoteosi
de l’automatisme versifica-
dor expel·lit a crits, amb refi-
lets i amb saraus de postu-
res, com passa amb les versi-
ons caradoca i parrana del
garrotín de Lleida, d’arrel gi-
tana i també mora. I val a dir
que, fa poc, a l’Espai Mallor-
ca de Barcelona, al ja histò-
ric i èpic Combat de Glosa-
dors de na Margalida Pipiu
contra en Mateu Xuri, de fet
hi van guanyar les carxofa-
des, ja que, en apaivagar-se
la brega, s’hi van acordar
moltes bregues de versos,
que són les anunciades a la
web cordecarxofa.
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Gloses de
viva veu

Carles
Hac Mor

El pare afusellat.
O, com el jutge diu, ‘executat’.
La mare, la misèria i la fam,
la instància que algú li escriu a màquina:
‘Saludo al Vencedor, Segundo Año Triunfal’,
‘Solicito a Vuecencia’ deixar els fills
dins de la Casa de Misericòrdia.

El fred del seu demà és en una instància.
Els orfenats i hospicis eren durs,
però més dura era la intempèrie.
La vertadera caritat fa por.
És com la poesia: un bon poema,
per bell que sigui, ha de ser cruel.
No hi ha res més. La poesia és ara
l’última casa de misericòrdia.

El poeta Joan Margarit. PERE VIRGILI
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La revista semestral
d’idees i cultura Rels, diri-
gida per Adrià Chavarria i

Ivan Favà, ens ofereix una mis-
cel·lània dedicada a la poeta
Maria-Mercè Marçal, amb arti-
cles com ara La claror (La pa-
raula en Maria-Mercè Marçal),
de Josefa Contijoc; Sal oberta a
la paraula. El discurs de la cor-
poralitat poètica marçaliana,
de Laia Climent; Unes paraules
sobre la traducció de ‘La pas-
sió segons Renée Vivien’, de
Brunel·la Servidei; Raó de
l’obra (o “La lladre és l’escrip-
tura”), d’Arnau Pons, i L’escrip-
tura que escriu, de Maria Mun-
taner, entre d’altres.

Rels
Número 8
Rels d’Aigua,
Associació Cultural
Tortosa, hivern, 2006
4 euros

Un dels temes destacats
d’aquest número de
L’Avenç és la segona

part de l’article Entre el record
i la memòria, en què el poeta i
editor Joaquim Horta ens
narra passatges de la seva in-
fantesa en una Barcelona mar-
cada per la mort prematura
del pare i la Guerra Civil. El crí-
tic d’art en cap del The New
York Times, Michael Kimmel-
man, ens ofereix un llarg arti-
cle, Tot queda en família, en
què analitza el segon volum de
l’exhaustiva biografia del músic
Igor Stravinsky, The Second
Exile: France and America,
1934-1971, de Stephen Walsh.

L’Avenç
Número 321
L’Avenç S.L.
Barcelona, febrer, 2007
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La revista semestral que
edita la Fundació Blan-
querna de la Universitat

Ramon Llull, i quedirigeix amb
mestria Marta Clos, dedica el
reportatge que il·lustra la por-
tada al tema Conviure amb les
noves tecnologies. Quan els pe-
tits són grans il·lustrats, en què
Anna Roig (amb fotos de Pere
Virgili) ens explica com i per
què les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació han mo-
dificat les relacions i les dinàmi-
ques familiars. També cal des-
tacar l’entrevista que fan a
Carles Folguera, director de La
Masia, centre de formació dels
futurs jugadors del Barça.

La Revista
de Blanquerna
Número 16
Fundació Blanquerna
Barcelona, gener, 2007


