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‘Estentori’
prové del nom
de Stentor,
un personatge
de ‘La Ilíada’

La literatura
d’Homer ha donat
molts referents
que s’han incrus-

tat a totes les llengües occi-
dentals. Tothom sap què és
una odissea i què el taló
d’Aquil·les. Personatges
com ara Ulisses, Penèlope i
Polifem encara són cone-
guts en ple segle XXI. Però
potser no és tan divulgada
la presència subreptícia
d’un personatge de La Ilía-
da en la nostra llengua, ni
que sigui només en el regis-
tre culte. L’adjectiu esten-
tori (dit d’un crit fortíssim,
que retruny) és un epònim.
És a dir, un nom comú que
prové d’un nom propi. Mal-
grat la restrictiva interpre-
tació que els diccionaris ca-
talans atorguen al terme
epònim (personatge el
nom del qual és aplicat a la
representació d’un fet abs-
tracte), l’ús que en fan al-
tres llengües europees per-
met eixamplar-ne el camp
semàntic per aplicar-lo
tant als adjectius dantesc,
kafkià, salomònic i maqui-
avèlic com als noms maso-
quisme, maoisme, sadisme
i lerrouxisme. O a qualse-
vol nom propi –de perso-
natge històric o fictici– que
salta el clos tancat de la
seva especificitat i apareix,
humil, entre els mots co-
muns de la llengua, més o
menys maquillat per les
adaptacions gràfiques i les
flexions lingüístiques.

Normalment, els epò-
nims provenen de perso-
natges històrics: Charles
Boycott (fer el boicot o boi-
cotejar), Charles Lynch
(linxar), Jean de Nicot (ni-
cotina), Joseph Ignace Gui-

llotin (guillotinar), Joan
Pich i Pon (piquiponades) i
en Bertran de la Vall del
Bac (fer bertranades)... Els
exemples de personatges
de ficció són molt cars de
veure. A més, en alguns
casos el trajecte recorregut
és tan curt que gairebé no
en podem dir ni epònim.
Pot ser que algú t’etzibi que
ets un hamlet (si dubtes) o
un otel·lo (si demostres ser
molt gelós), però aquí el
nom encara no ha perdut la
propietat. En el cas del Qui-
xot ja apareix l’adjectiu

(quixotesc) i el nom derivat
(quixotisme), però tot i així
la figura del cavaller man-
xec encara pesa massa.

En canvi, el maquillatge
de l’adjectiu estentori és
notable, fins al punt que el
personatge que hi ha al
darrere pot passar del tot
desapercebut. Perquè re-
sulta que estentori prové
del nom de Stentor (el pre-
goner, el que brama), un
personatge de La Ilíada co-
negut en l’obra homèrica
per la qualitat poderosa de
la seva rialla. Ha! Un rialla
que imaginem estentòria,
naturalment, com les que
proferim quan ens toca
viure alguna situació ro-
cambolesca, perquè aquest
altre sonor adjectiu també
prové d’un personatge de
novel·la. En aquest cas, de
Rocambole, protagonista
d’increïbles aventures a les
obres del novel·lista fran-
cès del segle XIX Pierre
Alexis Porson du Terrail.
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Jordi Nopca és un botó
que no cap (nopca, de
fet, vol dir “no hi
cap”) en cap trau, i no

pas perquè tots els traus són
més petits que Jordi Nopca,
sinó per tal com aquest és
un botó que no vol tractes
amb cap trau. Allò d’Ester
Xargay d’“els traus no volen
els botons”, Nopca ho ha
transformat en “no tinc cap
trau a l’ull”. Amb una peculi-
ar gimnàstica ocular, el botó
Nopca (que és una redun-
dància, car la traducció del
mot rus nopca és botó) ro-
dola per la Perspectiva Nevs-
ki de la ciutat exsoviètica
que ell es va bastint tot es-
crivint, cantant, gesticulant
i fent saltironets. Només ha
publicat musiqueries a la re-
vista Benzina, tres poemes
a l’antologia Bouesia (Edici-
ons Arola), i, ara, la plaquet-
te La lliçó (Cafè Central),
que arrenca punxant una
paradoxa i acaba en punxa,
gloriosament. I amb això i
algunes participacions me-
morables en recitals de poe-
sia, així com amb la resis-
tència a les crítiques esbiai-
xades del més veterà dels
lírics, Francesc Garriga, i del
més boletaire dels cantants,
Jaume Sisa, Nopca ha obert
un trau a la camisa de força
de la poesia. Ell, és clar, no hi
entra, en aquest trau, però
la secció més nopcaire del
neopoetam hi comença a
treure el cap.

Càpsula

Una rialla estentòria

Màrius Serra

Un trau
al cap

Carles
Hac Mor

I tot de sobte, amb l’esma ja vençuda,
l’altra que vaga i viu en mi
ha decidit trobar la llum
dins una tina plena de paraules:
eclipsi i vol, límits, atzar i cendres.

Ell, alosa del bon passar,
l’hoste que porta el mateix nom,
aparia la bugada que ens acordi
l’estatge de la neu i la ventura.

A l’altra banda del mirall,
jo cerco vent gelat i fruita amarga,
les roderes del cant secret
i un fogall de deserts on res no brosta.

La clau és meva i ell ho sap:
li calen les aigües d’aquest poema
per trobar-se i retrobar-nos.
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La secció Tribuna recull
quatre articles: Catalunya
observada per un polo-

nès, escrit per l’historiador in-
teressat en les nacions sense
Estat, Jerzy Eligiusz Wielunski;
La veritat té màrtirs, de Víctor
Alexandre; i dos de Pere Grau,
Sobre les ampolles mig buides
o mig plenes i Sobre un mot
controvertit, referint-se a
nació. Un altre dels articles
que podem llegir en aquest nú-
mero és TV3 Televisió de Cata-
lunya, en què Maria del Pla
protesta amb indignació del
trist paper de la televisió públi-
ca catalana amb programes
com ara Cantamania.
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La revista en format llibre
fundada per Joan Fuster
ens ofereix el dossier An-

ticatalanisme i catalanofòbia,
amb articles d’Antoni Simon,
Jaume Renyer, Vicenç Villatoro,
Albert Balanzà i Francesc Via-
del. A Documents, podem lle-
gir articles com ara Educació
després d’Auschwitz, de T. W.
Adorno, La guerra inguanya-
ble, de Zygmunt Bauman, i
Walter Benjamin i l’aura de
l’autobiografia, d’Antoni Martí
Monterde. En l’apartat Llibres
se’ns parla de La nació i la
mort (I. Zertal), Nacionalisme
banal (M. Billing) i Ni una gota
de sangre impura (C. Stallaert).
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Just després de l’article de
Jordi Puntí Pipes, sidral i
pega dolça, podem llegir el

dossier Els camps de refugiats.
França, 1939, amb els articles
Els camps: primera estació
dels camins de l’exili (M. Cam-
pillo i F. Vilanova), El “camp
dels catalans” d’Agde (M. Cap-
devila), Entre la por, el menys-
preu i la solidaritat (P. Pigenet)
i Testimoni i ficció (J. V. Garcia).
En l’apartat d’Art, Isabel Mun-
tané i Susanna Portell ens par-
len de dues exposicions: Alfons
Borrell o la celebració del color
(Tecla Sala) i Alberto Giacomet-
ti a la col·lecció Klewan (Sala
Girona de “La Caixa”).
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