
I.E.S. EL MORELL 
============== 
 
 
Entrevista: Sr. Ramon Giné, creador de 
Palíndroms o Cap-i-cues. 
 
 
Presentació: 
 
Nom i cognoms: RAMON  GINÉ  FARRÉ 
 
Lloc de naixement:  SARRAL (Conca de Barberà) 
 

Hi va viure fins el juliol de 1960, que passà a residir a 
Vilallonga del Camp. 

 
Edat.   78 anys. 
 
Professió:   Perit Mercantil.i 

Secretari d'Administració Local 
 
Complert el servei militar, va treballar uns anys d'administratiu  
en empreses particulars.  
El 1952 fou nomenat Secretari de l'Ajuntament de Montmell (Baix 

Penedés). 
El 1961 li fou adjudicada en concurs la plaça de Vilallonga del Camp 

i l'any 1982 la de La Pobla de Mafumet. 
 Es jubilà reglamentariament el 29 de maig de 1986. 
 

Afeccions:   La més principal ha estat l'I·lusionisme que ha practicat regularment 
essent  soci de la Societat Espanyola d'I·lusionisme de Barcelona, i havent 
assistit a molts Congressos nacionals i internacionals. 

 
  Li agrada molt el teatre professional, i durant força temps formà part 

del Grup Amateur de Sarral. 
 
  Ha cultivat a també la fotografia i cinema amateur. 
 
Esports Apart dels anys de col.legial a Tarragona  en que practicà el futbol i 

basket, no s`hi ha dedicat mai més a cap esport. Tampoc no és seguidor de 
l'esport-espectacle.  

 
 
 



 
 
 PREGUNTES: 

 
1 Sr. Giné, que són els caps-i-cues? 
 

Limitant-nos a les definicions de diccionaris i enciclopèdies, diem que 
ón cap-i-cues totes aquelles paraules o frases que poden ser llegides 
igualment d'esquerra a dreta, com de dreta a esquerra, i l'exemple de frase 
que donen és  SENEN TE SIS NENS I SET NENES, si és en catalá, o bé 
DÀBALE ARROZ A LA ZORRA EL ABAD. si es en castellà.. En catalá 
també era molt conegut el que deia MARGARITA TIRA GRAM. 

 
  Ara bé, observeu que sense detallar, se sobreentén que la 
lectura es té de fer lletra per lletra, i sense tenir en compte els espais o 
signes (accents, comes, etc) que puguin haver-hi. 

 
No obstant hi han frases palindròmiques que poden ser llegides 

igualment en els dos sentits, si agafem com a unitat la SÍL·LABA ,- exemple: 
CAR.PES  VOL QUI VOL PES.CAR -  i fins i tot altres en que la unitat pot 
ser la PARAULA - exemple: CREU AQUESTA DONA SI DONA AQUESTA 
CREU.- 

 
També en podem referir a números quines xifres estiguin col.locades 

de tal forma que llegides al revés donin la mateixa quantitat. 
 

Fou palindrómic per exemple l'any 1991, i ho tornarà a ser el proper 
any 2.002.   Aquesta circumstància de que en tan poc temps hi hagin dos 
anys cap-i-cua, no es dóna més que cada fi de mil·leni, ja que normalment 
la separació dels anys palindròmics és de 110 anys.: 1771 1881. 1991 i 
després 2002. 2112. 2222. 2332, etc. 

 
2. Des de quan col·lecciona palíndroms? Com va ser que s'hi va dedicar? 
 

El dia 14 de gener de 1975, en un viatge a Mèxic, capital, vaig veure  
una revista que en la seva plana central portava una vintena de frases 
desconegudes per mi. i al comentar aixó amb els meus familiars d'allí vaig 
aclarir que en aquell país hi havia molta afició a aquest joc de paraules. 
Algún diari tractava de tant en tant del tema i inclús per televisió s`havia fet 
algun concurs. 

 
Com que les havia apuntat en un bloc, al arribar a casa vaig passar-

les a una llibreta on recullia altres curiositats i entreteniments, i al pensar  
que les frases no eren fruit d'una casualitat, sinó que algú havia ruimiat en 
construir-les, vaig provar de fer-ne alguna, i en vaig sortir bastant airós. 

 



Més tard vaig entrar en contacte amb els palindromistes 
professionals mexicans, gràcies a que un cosí meu, m'enviava  retalls de 
diaris d'allí. Quan vaig tenir bastantes frases en castellà les vaig enviar al 
diari "Excelsior" de Mèxic D.F. i les van publicar 

 
També en vaig fer en català, i m'en publicaren alguns en el mateix 

diari i a la Revista de l'Orfeó Català de Mèxic., i aquí els vag publicar en la 
revista "El Baluard" que surt bimensualment a Sarral 

 
Tot aixó ho feia molt individualment, doncs no coneixia a ningú més, 

tot i que sí hi havien altres persones amb la mateixa manía a Catalunya, a 
Espanya, i arreu del món, com vaig descobrir aviat.. 

 
L'any 1986, a un senyor de Barcelona, se li va ocorrer publicar en 

una revista nordamericana  una proclama per la creació d'un club que 
reunís a tots els aficionats, i creà el Club Palindròmic Internacional..quines 
activitats es van donar a coneixer a travès de diversos periòdics.. Al enterar-
me d'aixó, vaig localitzar el Club i em vaig ver soci. Llavors l'afició anà 
creixent de mica en mica, ja que a més a més al jubilar-me tenía molt de 
temps per dedicar-m'hi de ple. 

 
3. Quants palíndroms ha aconseguit col.leccionar o arxivar? 
 

Contant frases i paraules soles, tot i que encara estic actualitzat les 
dades , puc dir que supero les 25.000.  I respecte a la paraula "arxivar" es 
molt correcta ja que les entro en una base de dades, amb constància del 
seu autor, lloc on ha estat publicada, i traducció e el cas de que la sàpiga . 

 
4. Col·lecciona palíndroms en diferents llengues? 
 

Efectivament.  En col.lecciono en moltes llengües encara que no les 
entengui com per exemple en rus, txec, finès, alemany, i moltes altres. 
Procuro fer-me amb la traducció de la frase (que per descomptat ja deixa de 
ser un palindrom), peró el fet de que siguin cap-i-cues ja es suficient.. 

 
5. En quantes llengües 
 

Mireu; tinc publicat un llibret que vaig titular La Vuelta al Mundo en 
4004 palíndromos, en el que hi figuren 27 idiomes., Però de paraules soles 
potser passo de quaranta, perqué n'hi han amb formes dialectals de illes i 
paissos de la polinesia . 

 
 
 
 
 
 



6 Ens podria explicar com es fa per inventar un cap-i-cua- Perque 
nosaltres ens hi hem passat una estona i no ens en surt cap. Hi ha algun 
mètode per trobar-los?  
 

Aquesta es una pregunta difícil de contestar. Es com si em 
preguntessiu com es fa per fer una poesia, una novela, o un quadre.. No hi 
ha més mètode que l'afició, la dedicació i la pràctica.  Cada paraula que 
llegiu, mireu de llegir-la al reves, i descobrireu que moltes o diuen el mateix, 
o diuen una altra cosa o no diuen res. Les primeres ja son cap-i.cua:  PEP, 
ANA, CUC, NEN, TALLAT, ANILINA, TURURUT...... .   Les segones 
classifiqueu-les com a PARAULES BIFRONTS., o que tenen dues cares:  
ALLARG / GRALLA , ÀTIC / CITA,  CORB / BROC, LLOROS / SOROLL. i 
les terceres no les deprecieu, ja que afegint o treien alguna lletra us poden 
donar un resultat inesperat:  LA SAL     ALLÀ PALLA 

  .  
Fixeu-vos:  l'arròs  sorral   
  la    al 
  a Irun  Núria 

 ara  farà 
 
A Irun al sorral, ara farà l'arròs la Nuria 
 
A Irun al local ara darà la col la Nuria 
 
A Irun al  local allà talla la col la Nuria 
 
 

7- Una curiositat, Sr. Giné els seus fills o néts l'ajuden a cercar caps-i-cues 
nous o és una feina solitària? 
 

Es una feina que faig en solitari, pero tinc que matisar una mica la 
resposta. La meva filla, Anna-Maria, s`ha dedicat a la busca de persones 
amb nom, cognom, o combinació dels dos conceptes que resultin 
palindròmics.i les relacions que em facilita les arxivo figurant ella com 
autora. N`ha trobat de reals i de ficticis,  El meu fill Manuel, m`ha ajudat molt 
darrerament, al investigar per mitjà de Internet.i facilitar-me les seves 
troballes..  

 
8.Hi ha alguna publicació a nivell nacional o internacional que publiqui els 
cap-i-cues? 
 

No gaires . Als Estats Units, es publica WORD WAYS,  que no es 
limita als palíndroms, sinó a tota classe de jocs de paraules, molts dels 
quals no han quallat per ací. El que destaca més son els ANAGRAMES  
que ès com s'anomenen les paraules o frases que tenen les mateix lletres  
RENAULT / NEUTRAL.   
 



A California i a últims del 98 es començà a publicar THE 
PALINDROMIST., una revista de 32 pàgines que surt trimestralment . 

 
A Barcelona, des de 1987, el Club Palindròmic Internacional va 

començar a publicar "SEMAGAMES" , també trimestral , i ha arribat fins ara 
al número 41. El número 42 s'esta preparant, i us ho puc dir amb tota 
seguretat, perquè dòna la casualitat de que d'aquesta revista o butlletí 
única, fins fa dos anys dedicada totalment a cap´-i-cues, en sóc el redactor 
des del segón número. Jo coordino tot el material que es va rebent dels 
socis, compagino els originals i els envío a Barcelona, on fan les copies per 
transmetre a tots els associats. Es d'ambit internacional ja que hi han socis 
a Alemanya, Estats Units, Nova Zelanda, Argentina i altres.  

 
9.´Ens podria comentar algun cap-i-cua curios, interessant o alguna 
anècdota relacionada ambs els cap-icues.? 
 

Tots els cap-i-cues son curiosos. Molts son ben entenedors. Altres 
potser queden una mica forçats, i a vegades necessiten una aclaració per 
saber en quin context poden estar dits. 

 
  A  mi un dels que m'agraden més es 
 
 LA XINETA PETONERA, MARE, NO TÉ PA TE NI XAL. 
 
  Va tenir molt d'exit el que diu 
 
  A GAVA, LA GENT NEGA LA VAGA., 
 

que admet una serie de variacions: 
 
  A GAVA, VAGA 

A GAVA HI HA VAGA 
A GAVA, EL SORGE GROS, LEA, VAGA 
A GAVA LA RUT ATURA LA VAGA 
A GAVA LA RAFA FARA LA VAGA 

  
La darrera anècdota sobre la matèria es que fa dos anys vaig 

coneixer un senyor de Reus, que em va dir que tenia uns quants 
palindroms.fets seus.  El dia que va venir per entregar-m'els va resultar que 
eren prop de quatre ,mil-  Fa poques setmanes va tornar uns vuitcents més, 
fets durant l'any 1998.  Li vaig preguntar quan temps feia que s`hi dedicava, 
i em va dir que nomes feia quatre anys, degut a que un nét seu, li va 
preguntar que volia dir la paraula palíndrom, doncs ho tenia de contestar a 
la professora.  Aixó li va recordar que ell, de petit sabia lo de Margarita tira 
gram, hi va intentar construir alguna frase més.perquè el net poguès 
presentar mes exemples.....!!! 

   



 
 
 
 Per finalitzar, Sr. Giné. a totes les personaes que entrevistem els fem un 
petit test còmic i humorístic. Alguna d'impertinent potser, i perdoni si ho és 
massa. 
 
Si juga a la loteria, compra un número cap-i-cua? 
 

No, però us puc ensenyar uns retalls que demostren que en dues 
ocasions, i en un mateix dia, el TRIO i l'O.N.C.E. foren cap-i-cues. 

 
Les coses s`han de fer Sr. Giné "A LA BABALÀ O BÉ DE DEBO" 
 

Un palíndrom es pot fer de les dues maneres, perque tant A LA 
BABALA, com O BÉ DE DEBÓ ho són, peró pero us recomano que totes 
les coses, inclús els passatemps, les feu sempre COP A COP  I POC A 
POC i seriosament. 

 
 
 

Existeix un  SIMó GENÉ GOMIS, que tingui el nº de telèfon 635536 i si el 
truquem i li diem així per les bones CATALA A L'ATAC no s'enfadarà i ens 
enviarà a dida. 
 

Un Simó Gené.Gomis, no se si el trobarieu, i si us engeguès a dida, 
ja haurieu descobert un palindrom nou: A DIDA . 

 
SÍ que existeix una ex-patinadora i ara ballarina de Santander que es 

diu AIDA BADIA, a qui conec personalment, i també una monja tarragonina 
a la qui vaig dedicar una obra dient: A SOR ROSA - LLULL OSSÓ  

 
Les tennistes SELES, i KEREK i el futbolista CIRIC, son persones 

ben conegudes que també tenen la condicio de cap-i-cues.. . 
 
 

Que li agraden més: els palíndroms o els melindros? 
 
 Per esmorzar i amb xocolata desfeta, sense cap dubte, els melindros. 

 



 
 
La primera pregunta podria ser ampliada, preguntant: 
 
Que son els capi-i-cues o palíndroms i des de quan es coneixen?.   

  
 
 

   
 


