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Ara que la política s’ha apo-
derat de les nostres vides, 
ara que hem esdevingut ciu-

tadans obsedits per la llibertat, ara 
és el moment de dir, amb Schiller, 
que només la bellesa ens salvarà. 
Ara és el moment, doncs, de llegir 
les cartes que Friedrich Schiller 
(1759-1805) va escriure al seu amic 
i patró, el duc d’Augustenburg, so-
bre l’educació estètica de l’home. 
Jordi Llovet, mestre i company de 
les pàgines de l’Ara Llegim, n’ha 
fet per a Adesiara una traducció i 
una edició canòniques. Franca-
ment, és un autèntic plaer estètic i 
intel·lectual llegir Schiller vist per 
Llovet. 

En temps de la Revolució Fran-
cesa, Schiller concep una alterna-
tiva al terror dels ideals jacobins. 
La seva síntesi, la seva dimensió es-
tètica, vol elevar els homes a un es-
tudi superior d’igualtat i llibertat. 
Amb la bellesa com a condició ne-
cessària de la humanitat. Com? Ca-
sant raó (l’impuls formal) i natura 
(l’impuls sensible), és a dir, unitat 
(llei) i diversitat (individu). “La 
constitució d’un país serà imper-
fecta mentre aquest país només si-
gui capaç de crear unitat a base 
d’anorrear la diversitat. L’estat no 
ha d’honorar solament el que és 
objectiu i genèric en el caràcter 
dels individus, sinó també el que els 
individus tenen de subjectiu i d’es-
pecífic; i ha de tenir en compte que 
tot eixamplament del regne invisi-
ble de la moralitat no deixi desert el 
regne sensible dels fenòmens”. 

Anem al nucli d’aquest pensa-
ment estètic: “L’home, com és sa-
but, no és ni solament matèria ni so-
lament esperit. La bellesa, com a 
complement de la seva humanitat, 
no pot, per tant, ser solament pura 
vida [...] ni pot ser solament pura 

forma [...]. La bellesa és l’objecte 
més comú als dos impulsos, és a dir, 
és l’objecte de l’impuls del joc”. En 
fi, “l’home només és plenament ho-
me quan juga”, un joc de forces, de 
tensió, entre raó i natura. “Per la 
bellesa, l’home sensible és conduït 
a la forma i al pensament; per la be-
llesa, l’home espiritual és recondu-
ït a la matèria i al món dels sentits”. 
I segons Schiller, en l’estadi sublim 
de la bellesa aquest joc de tensions 
es fa fonedís. 

La gràcia de la bellesa és, a més, 
que no ofereix “cap resultat concret 
ni a la raó ni a la voluntat; no satisfà 
cap finalitat particular, ni intel·lec-
tual ni moral; no descobreix cap ve-
ritat ni ens ajuda a complir cap deu-
re”, diu Schiller, per a qui “és com la 
nostra segona mare” després de la 
mare natura. Dues mares que no ens 
han donat res més, ni res menys, que 
la facultat d’esdevenir homes, de fer 
possible la nostra humanitat. 

Tornem per acabar al nostre pre-
sent polític, a la nostra bellesa im-
perfecta en què l’impuls sensible 
domina el racional. “L’home no pot 
passar sense més ni més de la sen-
sibilitat al pensament; ha de fer un 
pas enrere”, ens adverteix Schiller. 
Amb la qual cosa podem negar la 
major del tòpic: no és que als cata-
lans ens perdi l’estètica, sinó que 
ens perd el sentiment, l’emotivitat. 
Encara som lluny d’assolir el que 
Shiller anomena l’“estat estètic”, el 
tot unitari de la bellesa, la llei fona-
mental del qual consisteix a “donar 
llibertat mitjançant la llibertat”.!

“L’ESTAT ESTÈTIC”, 
DIU SCHILLER, 
CONSISTEIX A  
“DONAR LLIBERTAT 
MITJANÇANT  
LA LLIBERTAT”

La bellesa com a 
condició necessària 
de la humanitat
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“Encara que als mil·lennials 
els pugui semblar estrany”

“Ala meva infantesa no hi 
havia youtubers, ni inter-
net, ni tan sols televisió, 

encara que a alguns mil·lennials els 
pugui semblar estrany”, va dir Monzó 
en el seu discurs d’acceptació del 
Premi d’Honor. Bé, no exactament, 
ell va dir “milènial” o, escrit tal com 
exigeix una ortografia escrupolosa, 
“millennial”. Amb una cursiva que 
ens indica que és un mot anglès. 
De fet, en la infantesa de Monzó 
tampoc no hi havia millennial(s), 
mil·lennials o mil·lennistes, que és la 
forma catalana que proposa el Con-
sell Supervisor del Termcat (CST).  

Per què mil·lennista? El CST con-
sidera que és coherent amb mots 
com quatrecentista (relatiu al segle 
XV) o viutcentista (relatiu al segle 
XIX). Potser és coherent, però el cert 
és que l’ús –l’espontani del carrer, 

però també el més reflexionat dels 
comunicadors i escriptors– no se 
sent gens còmode amb mil·lennista 
i opta (igual que Monzó en el seu 
modèlic discurs) per l’anglicisme 
millennial (pronunciat milènial). 

Si volem evitar que el millennial, 
com el baby boomer, no acabi mai de 
ser català, crec que hi ha una propos-
ta amb força més ganxo: mil·lennial 
(pronunciat mileniàl). Perquè les pro-
postes del CST arrosseguin l’ús, cal 
que, entre dues formes igual de ben 
formades, opti per la que enganxa 

més. I, si pot ser, també per la menys 
excèntrica: la més afí a la cultura 
global tan pròpia dels mil·lennials. 

Contra el que afirma el CST, 
mil·lennial no és una mera adapta-
ció fonètica o ortogràfica del mot 
anglès. És també una paraula a què 
el català pot arribar tot sol afegint 
a mil·lenni el sufix -al, que vol dir 
“relatiu o referent a”; exactament 
igual com tropical és relatiu al tròpic 
i intel·lectual relatiu a l’intel·lecte. 

Tampoc té raó el CST quan, per 
abonar mil·lennista, assegura que és 
més paral·lel al castellà milenista i al 
francès milléniste. La Fundéu (i tam-
bé Álex Grijelmo) fa temps que pro-
pugna milenial (seguit de milénico) 
com a millor adaptació, i ni tan sols es 
planteja milenista. I tots els mitjans 
francesos opten per un millennial, 
no cal ni dir-ho, ben agut.!
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UN TAST  
DE CATALÀ

PERQUÈ UNA 
PROPOSTA LÈXICA 
ARROSSEGUI L’ÚS, NO 
HA DE SER EXCÈNTRICA 
I HA DE TENIR GANXO

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Permagel 
EEVA BALTASAR  
Club Editor 
192 pàgines, 16,50 !            2/15 
 
[ 2 ] La dona a la finestra 
A.J. FINN 
Rosa dels Vents 
544 pàgines, 19,90 !            3/11 
 
[ 3 ] Jo soc aquell  
que va matar Franco 
JOAN-LLUÍS LLUÍS / Proa 
256 pàgines, 20 !                4/16 
 
[ 4 ] La força d’un destí 
MARTÍ GIRONELL 
Columna 
400 pàgines, 21,50 !           1/14 
 
[ 5 ] Susqueda 
MIQUEL FAÑANÀS 
Columna 
304 pàgines, 19,50 !              -/3

[ 1 ] Dies que duraran anys 
JORDI BORRÀS 
Ara Llibres 
208 pàgines, 22,95 !           1/16  
 
[ 2 ] Mig segle  
de poesia catalana 
DIVERSOS AUTORS / Proa 
160 pàgines, 15,90 !               -/3 
 
[ 3 ] S.O.S. cristians 
PILAR RAHOLA 
Columna 
224 pàgines, 20 !                  -/11  
  
[ 4 ] Operació Urnes 
LAIA VICENS I XAVI TEDÓ 
Columna 
160 pàgines, 15,90 !           2/25  
 
[ 5 ] Ciutat princesa 
MARINA GARCÉS 
Galàxia Gutenberg 
256 pàgines, 16,90 !           6/10 

RRànquing setmanal de la Cambra del Llibre de Catalunya 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Las hijas del Capitán 
MARÍA DUEÑAS 
Planeta 
608 pàgines, 22,50 !             1/9 
 
[ 2 ] Lejos del corazón 
LORENZO SILVA 
Destino 
350 pàgines, 19 !                     -/2 
 
[ 3 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU  
Tusquets 
648 pàgines, 22,90 !          3/91 
 
[ 4 ] Seremos recuerdos 
ELÍSABET BENAVENT 
Suma de Letras 
536 pàgines, 16,90 !             5/7  
 
[ 5 ] Ordesa 
MANUEL VILAS 
Alfaguara 
324 pàgines, 18,90 !           -/20 

[ 1 ] 57 días en Piolín 
GUILLEM MARTÍNEZ 
Lengua de Trapo 
324 pàgines, 17,50 !              -/4  
 
[ 2 ] Nueva ilustración  
radical 
MARINA GARCÉS / Anagrama 
80 pàgines, 7,90 !                -/33  
  
[ 3 ] Las almas de Brandon 
CÉSAR BRANDON NDJOCU 
Espasa 
256 pàgines, 12,90 !            3/11  
 
[ 4 ] Caso Cipriano Martos 
ROGER MATEOS 
Anagrama 
360 pàgines, 16,90 !              -/5  
 
[ 5 ] Piel de letra 
LAURA ESCANES 
Aguilar 
256 pàgines, 12,90 !             2/8 


