
Número 54, maig de 2011

Cultura

 Verbàlia
Què es verbalia?
Verbàlia es un joc de paraules és un xoc fortuït de 
mots  amb  pèrdua  momentània  dels  sentits.  Una 
topada verbal que genera impulsos tan irracionals 
com  els  que  entre  els  humans  provoca 
l'enamorament. Perquè el xoc esdevingui joc, cal 
que els mots implicats no en surtin il·lesos; només 
així podem parlar del joc de paraules entès com a 
descoberta. El plaer de jugar amb les paraules és 
ancestral: una línia subtil  i  poc coneguda enllaça 
l'enigma de l'Esfinx, els mètodes de la Càbala, els 
artificis de la poesia barroca, els jocs irreverents 
de  les  avantguardes  i  els  mots  encreuats  dels 
diaris.  El  llenguatge  dóna  molt  de  joc  i  tots  hi 
juguem una hora o altra encara que no sapiguem 
què és un logogrif o un anagrama, un calembour o 
un lipograma, un palíndrom, una paronomàsia o un 
contrapet. Màrius Serra ha cartografiat una Terra 
Incògnita  formidable:  el  país  de  Verbàlia.  Hi 
trobareu  documentats  textos  ludolingüístics  de 
poetes  i  artistes,  pedagogs  i  publicistes,  místics, 
enigmistes,  escriptors...  sobretot  en català,  però 
també en altres llengües oficials  a Verbàlia, com 
l'anglès, l'espanyol, el francès o l'italià. Si passegeu 
per la terra dels verbívors, descobrireu que els jocs 
de  paraules  poden  ser  intraduïbles,  però  els 
mecanismes que els generen són universals. 

Hi  ha  dos  llibres  de  verbàlia  escrits  pel  mateix 
autor,  Màrius  Serra,  amb  el  seu  últim  llibre 
“Verbalia 2000” a l' escriure'l va aconseguir ordenar 
un  munt  de  coneixements  sobre  enigmística  i 
història de la literatura amb gran amenitat. Ara, a 
verbalia.com ens ofereix una guia pràctica plena de 
propostes lúdiques i didàctiques, ideal per moure's 
amb comoditat pel vast país de Verbàlia, la terra 
dels  verbívors.  Aquest  verbalia.com  conté  les 
definicions  dels  cinquanta  jocs  de  paraules  més 
importants  de  la  història  i  proposa  una  dotzena 
d'aplicacions  inèdites  que  cobreixen  tres  fases 
diferents.  En  primer  lloc,  jocs  de  lletres 
competitius per passar-s'ho bé i aprendre català. En
A  segon  lloc,  jocs  de  manipulació  de  textos  per 
conèixer  a  fons,  tot  jugant,  la  nostra  tradició 
literària.  Finalment,  propostes  d'escriptura 
condicionada  per  intentar  vèncer  el  tòpic  de  la 
pàgina en blanc i començar a escriure. 
Exemple de un Joc: 
No ho diguis.

Dintre d'aquest apartat tenim diverses activitats a 
realitzar a partir de jocs, per exemple la següent: 
Es creen dos grups (quantes més persones millor, 
tot i que no es el més important) 
Cada  grup  disposa  d'un  temps  de  cinc  minuts,  5 
temes i 5 paraules prohibides. 
El  grup  contrari  escollira  els  diversos  temes  de 
l'adversari  i  les paraules prohibides que no podrà 
pronunciar ja que si es pronuncien es perden punts 
o la partida. 
A partir d'aquí el joc tracta que un grup li pregunta 
a l'altre preguntes que tinguin a veure amb un tema 
dels escollits i de la tal pregunta la resposta sigui 
una paraula prohibida, per a veure com se'n surten 
el grup contrari responen sense dir aquella paraula 
ni  paraules  que  comencin  o  acabin  igual  o  es 
pronunciïn.
El  nivell  de  dificultat  d'aquestes  paraules  i  dels 
temes escollits depèn dels participants.
Si  un  grup  supera  les  preguntes  d'aquest  tema 
guanya  100  punts  però  per  cada  paraula 
pronunciada  incorrecta  o  alguna  errada  es 
descompten 3 punts. 

El objectiu d'aquest joc com el de tots és aprendre 
i millorar però de manera didàctica i entretinguda.

A part dels llibres de verbalia aquest escriptor en 
té més  de mots  encreuats  i  molts  més  a  part  d 
informació  molt  interessant  que  es  pot  trobar  a 
www.verbalia.com 

http://www.verbalia.com/

