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MANOLITA SANZ
Ets una persona amb múltiples 
facetes professionals. Comencem 
per una de les diàries. El mots 
encreuats de La Vanguardia.
Com et vas embarcar en això? 
Vaig començar a resoldre molts 
encreuats perquè tenia voluntat 
d’escriure, d’explicar històries. 
Com a escriptor, la meva matèria 
primera és la llengua i una de les 
millors maneres de conèixer-la és 
jugar-hi.  Resolia mots encreuats 
d’en Tísner, per exemple, i, a par-
tir d’aquí, un bon dia vaig veure 
que potser m’agradaria fabricar-
ne. I vam fer el projecte de fer la 
primera revista de mots encreuats 
en català, es deia ...Més,  a finals 
dels 80. En van sortir 12 números 
perquè no érem bons empresaris i 
allí vaig començar. 

La teva definició d’enigmística 
quina seria?
L’enigmística, que no és un ter-
me que jo m’inventi sinó que trec 
de l’italià, on és molt freqüent, 
és la tècnica creativa d’ocultar la 
informació a través del llenguatge 
verbal. L’enigmística reprodueix 
la transmissió de coneixement  en 
tots el àmbits. La història de la 
humanitat és una història d’enig-
mes resolts. L’enigmística  tracta 

Màrius Serra (Barcelona, 1963) és escriptor, 
traductor, periodista i enigmista. De fet, li 
interessen tots els jocs de paraules i tots els 
fenòmens de la ludo lingüística. Fa els mots 
encreuats a diari a La Vanguardia i l’Enigmà-
rius al Matí de Catalunya Ràdio i dos cops 
per setmana a Ràdio Nacional d’Espanya. 
Domina els jocs de paraules en català, cas-
tellà o anglès i també en fa en italià. No en 
va és un dels personatges del programa de 
televisió Polònia, on comparteix espai amb 
altres escriptors mediàtics.  També fa un 
programa setmanal a TV3 i n’havia fet un 
sobre llibres al Canal 33. A més d’aquesta 
versatilitat, Màrius Serra manté un com-
promís amb la llengua del país que defensa 
sempre que en té l’ocasió. També, és soci del 
Barça i s’interessa pel moviment associatiu 
com a cohesionador de la societat civil. 
Com a pare d’un fill pluridiscapacitat, LLu-
llu (que va morir fa dos anys), Màrius Serra 
va imaginar i impulsar el “moviment dels 
quiets”, per donar visibilitat a les persones 
pluridiscapacitades.  
Ha publicat diverses obres de ficció, L’home 
del sac, Mon oncle, Farsa... un assaig, Verbà-
lia 2.0 que és també un portal i una narració 
sobre la vida amb el seu fill, Llullu, Quiet.  
Viu i escriu al barri d’Horta, on es troba molt 
a gust. 

Màrius Serra, escriptor

“Una de les millors maneres de 
conèixer una llengua és jugar-hi”

de reproduir aquest mecanisme i 
posar-lo in vitro, en un laborato-
ri i, per tant,  fer la dinàmica de 
creació, ocultació i descoberta de 
la informació. 

Ve de lluny, doncs? 
Vaig descobrir que els folkloristes 
catalans, els mestres de l’Amades, 
Mn. Serra i Pagès i Serra i Boldú 
—tots es deien Serra!— ja utilitza-
ven el terme enigmística, manlle-
vat de l’italià, però ho relacionaven 
només amb les endevinalles infan-
tils, algun d’aquests jocs d’oculta-
ció que apassionen els nens, una 
via d’accés al gran tresor, perquè 
el gran tresor de qualsevol cultura 
és transmetre la curiositat. Sense 
curiositat no hi ha cultura, només 
hi ha fanatisme. 

Què va suposar Verbàlia l’any 
2000 quan vas treure el llibre? 
Per a mi va suposar trobar un 
marc en el qual incloure moltes 
coses que tenien relació amb el 
joc verbal. Coses que normalment 
no tenim mai juntes en àmbits cul-
turals, és a dir, des de les  més 
cultes, la poesia religiosa, posem 
per cas, als acudits de bar o els ti-
tulars de premsa. Tot és el mateix 
mecanisme, però no tenia un marc 
en el qual totes aquestes coses es 

posessin en contacte. Aleshores, 
al trobar Verbàlia o inventar-me 
aquest país, va ser com trobar un 
territori comú on incloure tot allò 
que tenia a veure amb creativitat, 
amb el joc i el llenguatge verbal. 

I després el portal Verbàlia? 
Bé, ara és un moment d’una certa 
transició. Fa tot just uns mesos 
Verbàlia ha agafat una tercera di-
mensió perquè, amb l’Oriol Co-
mas, hem fet una capsa de jocs 
que es diu Verbàlia, i ara transfor-
marem el que és el portal en un 
lloc en el qual hi hagi propostes 
de jocs.  Durant 8 anys aquest 

portal feia propostes setmanals 
en català, en castellà i en italià. 
Ara , ho estem redefinint, perquè 
el món de les xarxes socials ho ha 
canviat tot a Internet i nosaltres, 
en el fons, l’any 2000 quan va sor-
tir el llibre i el 2002 quan vam 
inaugurar aquest format trilingüe 

estàvem fent una xarxa social, 
però el disseny era molt rudimen-
tari comparat amb el que ara és 
fàcil de compartir. Però, Verbàlia 
és un territori en el qual hi cap 
tothom que té una relació lúdica 
amb el llenguatge verbal. 

El joc és molt important per a 
tu, oi? O és la font fins i tot quan 
escrius una novel·la... 
Per a mi és clau. Tots els autors 
que literàriament m’interessen 
és que posen les paraules en joc 
d’una manera determinada. I te-
nen aquesta mirada lúdica que 
sobretot aconsegueix desactivar 
la solemnitat. Perquè la solemni-
tat és la disfressa del fanatisme. 
Llavors, jo associo a la creativitat 
i als creadors que a mi m’interes-
sen amb aquesta capacitat de tenir 
una mirada no exempta de joc, no 
exempta d’un cert esperit lúdic i 
per tant, crític. 

Al fil de tot això del joc, et volia 
preguntar si has tingut a veure 
amb algun esplai, o espai lúdic? 
Jo sóc un nen de pis i no vaig anar 
mai a un esplai tot i que tenia mol-
tes amistats que anaven als esplais 
de l’entorn. El que passa és que 
la meva parella sí que té aquesta 
cultura, el nostre fill que va acabar 

morint, el Llullu, anava als seus 
esplais que eren uns respirs dels 
pluridiscapacitats, però eren tot 
una altra realitat, i la nostra filla 
viu molt la vida associativa i va 
anar a un esplai i ara a una entitat 
on fa teatre. Crec que l’esplai i 
tot aquest territori associatiu com-
pleix una funció educativa clau 
que és molt important.  Qualsevol 
pare o educador s’equivoca si pre-
tén escriure el guió de les vides 
dels seus fills o dels seus pupils, 
però, en canvi, té l’obligació pe-
remptòria d’establir una bona es-
cenografia. En aquest sentit, crec 
que els esplais són un espai i una 
escenografia i, per tant, un terri-
tori, un escenari. Sinó la  joventut 
i l’adolescència deambulen sen-
se brúixola i, si no hi ha territori, 
no hi ha camí, és molt més difícil 
tot. Parlo per experiència perquè 
jo vaig passar del pis al barri i el 
barri era una selva. 

Has esmentat al teu fill Llullu. 
Vas escriure Quiet sobre la vida 
amb ell i explicant el teu  com-
promís amb les persones amb 
discapacitat i et vas implicar en 
el “Mou-te pels quiets”. Hi se-
gueixes? 
Sí. Òbviament no vaig a les reuni-
ons de pares perquè fa dos anys i 
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de qualsevol 
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El perfil
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