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Si encara no heu llegit Antoni 
Vidal Ferrando, francament 
no sé a què espereu. La seva 

torrencial i genuïna riquesa lingüís-
tica, el seu món bigarrat de tendre-
ses contradictòries, no us deixarà 
indiferents. L’autor de Santanyí 
–com Blai Bonet, com Antònia Vi-
cens– acaba de reincidir amb un 
monòleg fet de nostàlgies malaltis-
ses i fatalisme desvalgut. Si a La ciu-
tat de ningú (2016) qui monologava, 
incontinent, era el fill hipocondríac 
i paranoic d’un falangista joseanto-
nià, ara, a Quan el cel embogeix (Adia 
Edicions), tenim l’altra cara 
d’aquell deliri. Vidal Ferrando s’ha 
ficat en la ment d’un vell escriptor 
mallorquí insatisfet, alcohòlic i ad-
mirador de Marcel Proust que vol 
fer la crònica literària de la seva èpo-
ca per aconseguir d’una vegada per 
sempre el prestigi que se li nega.  

Després d’una visita a Illiers-
Combray, destí turístic proustià, 
confessa les ansietats i els dubtes 
que assalten la intempèrie de la se-
va ànima. En el seu interior no hi 
aletegen les ales grogues d’una pa-
pallona proustiana sinó una colla 
d’ombres recurrents, fantasmals: el 
record voluptuós de la seva mare 
quan de petit, malalt, li llegia contes 
al llit, i que es va acabar enrotllant 
amb el vicari; l’opulència pectoral 
de la veïna decoradora casada amb 
un atleta olímpic; la insidiosa pre-
sència d’“el poeta de moda”, al qual 
mai no posa nom; els pirates infor-
màtics (està obsedit que li robaran 
els seus textos i que el plagiaran); 

l’ultrafatxa fiscal don Adolf (el nom 
li ve de Hitler, perquè és fill d’un 
combatent de la División Azul); la 
secretària i amant d’aquest, Olga, a 
la qual el fiscal sodomitza amb in-
continència; el seu lloro superdotat, 
Capità Flint, que també empaitava 
les dones, que cantava Els segadors 
quan pel carrer passava don Adolf i 
que es va acabar suïcidant… Embu-
llat, desficiós, el cap de l’escriptor ja 
no sembla distingir entre fantasies 
i realitat. Paranoic, pertot veu ene-
mics i complots i sentències del Tri-
bunal Constitucional: “Som una 
víctima del món literari, dels atacs 
cibernètics, de la soledat i de la ma-
la bava de don Adolf”.  

“La decadència de l’Imperi Romà 
és ara”, sentencia. “Occident es de-
grada, periclita, negreja…” Se sent 

un exiliat a casa, a la seva Mallorca. 
Ja quasi no gosa mirar-se al mirall, 
que insolent li retorna la seva imat-
ge real. Es consola pensant que els 
verdaders somnis són aquells que 
no poden complir-se. I mentre, ob-
sessiu i capficat, sense adonar-se’n 
ens va confessant el seu fracàs lite-
rari i humà, ell mateix esdevé la 
imatge viva del daltabaix de la nos-
tra època. De manera que sí, que al 
final aconsegueix fer (o ser) la crò-
nica, el mirall d’un temps de declivi: 
“No em cans de repetir: la gent no és 
feliç: resa, estafa, es tatua, contami-
na, monologa, maleeix, es posa a rè-
gim, cerca bo, pica de peus, paga tas-
ses, recorre fàcilment al vilipendi o 
a l’insult…” I així sense aturador. 
“Qui hauria d’estranyar-se que el 
lloro digués prou?”!

A què espereu  
per llegir  
Vidal Ferrando?
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Deixeu-me que m’adreci 
als que adrecen problemes 

“No estic dient que la malà-
ria no sigui un problema 
que calgui adreçar”, es-

criu un economista molt mediàtic. 
Aquest ús d’adreçar –que sol anar 
seguit de problemes, qüestions, te-
mes o reptes– el trobo des de fa un 
temps en articles de persones que 
han tingut un intens contacte amb 
l’anglès (sovint perquè han estudi-
at o han fet classes als EUA). I crec 
que val la pena parar-li els peus 
abans que s’estengui i es consolidi 
en certs àmbits acadèmics i en el 
llenguatge polític. No només per-
què és un false friend sinó perquè 
interfereix en altres usos genuïns 
del verb adreçar. 

Centrem-nos d’entrada en els sig-
nificats genuïns d’aquest verb, que 
fonamentalment són dos. El primer 
–equivalent al castellà enderezar– és 

el de posar recte el que estava tort, 
incloent-hi les persones. A un nen 
entremaliat podem dir-li: “Ja t’adre-
çaré!” Però també podem adreçar un 
filferro, un volant o una nau. Amb 
significats similars tenim redreçar i 
dreçar, un verb que trobem en l’ex-
pressió “Dreçar les orelles” (parar 
atenció). El segon significat és el de 
dirigir. I així podem adreçar la pa-
raula, una carta o la mirada a algú. 
També podem adreçar algú a un lloc 
o adreçar-nos-hi nosaltres. Per exem-
ple, a una oficina d’atenció al client. 

Per tant, quan adrecem una 
qüestió hem de dir a qui l’adrecem o 
bé l’hauríem de posar recta (perquè 
estava guerxa o torta) –un ús del 
tot inhabitual quan parlem de qües-
tions, temes, problemes o reptes–. 
Si el que volem dir és que l’afrontem 
i ens comencem a esforçar per re-
soldre-la o comprendre-la, estem 
incorrent en el susdit i condemna-
ble anglicisme. 

¿Hi ha algun verb que ens per-
met dir el mateix correctament? 
Acostuma a encaixar-hi el verb 
abordar, però depenent dels con-
textos haurem de recórrer a afron-
tar, atendre, satisfer o donar respos-
ta, sobretot quan es tracta d’adre-
çar les necessitats d’un determinat 
col·lectiu, un ús que cada dia s’es-
campa més pels documents de les 
administracions públiques.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

QUAN ADRECEM 
UNA QÜESTIÓ, O DIEM 
A QUI L’ADRECEM O 
ÉS QUE ESTÀ TORTA I 
LA VOLEM POSAR RECTA

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Ca la Wenling 
GGEMMA RUIZ PALÀ  
Proa 
256 pàgines i 20 !                  1/3 
 
[ 2 ] Canto jo i  
la muntanya balla 
IRENE SOLÀ / Anagrama 
400 pàgines i 22,50 !        2/42 
 
[ 3 ] És que abans  
no érem així 
EMPAR MOLINER / Columna 
220 pàgines i 19 !                  5/2 
 
[ 4 ] Pluja d’estels 
LAIA AGUILAR 
Destino 
288 pàgines i 19,50 !            3/3 
 
[ 5 ] Guillem 
NÚRIA CADENES 
Amsterdam 
189 pàgines i 17,90 !          10/4

[ 1 ] Pseudohistòria contra 
Catalunya  VICENT BAYDAL I 
CRISTIAN PALOMO (COORD.) Eumo 
464 pàgines i 25 !                   -/1 
 
[ 2 ] Trencar el silenci 
MIREIA BOYA 
Ara Llibres 
192 pàgines i 17,90 !             1/5 
 
[ 3 ] Un dels nostres 
TONI CRUANYES 
Pòrtic 
232 pàgines i 17,90 !             2/6 
 
[ 4 ] Persistim 
GEMMA AGUILERA  
Columna 
256 pàgines i 15,90 !          5/14 
 
[ 5 ] Ens van robar  
la joventut 
VÍCTOR M. AMELA /  Rosa dels Vents 
346 pàgines i 19,90 !              3/3

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes al mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Un cuento perfecto 
EELÍSABET BENAVENT  
Suma de Letras 
640 pàgines i 17,90 !             -/1 
 
[ 2 ] La madre  
de Frankenstein 
ALMUDENA GRANDES / Tusquets 
560 pàgines i 22,90 !            1/3  
 
[ 3 ] 1793 
NIKLAS NATT OCH DAG 
Salamandra 
432 pàgines i 20 !                 6/6  
 
[ 4 ] Soy una mamá 
MEGAN MAXWELL / Planeta 
432 pàgines i 14,90 !            2/2 
 
[ 5 ] El destino de  
los héroes 
CHUFO LLORÉNS  
Grijalbo 
864 pàgines i 23,90 !           4/3  

[ 1 ] El naufragio de las  
civilizaciones 
AMIN MALOUF / Siruela 
280 pàgines i 18 !                  -/19  
 
[ 2 ] El infinito en un junco 
IRENE VALLEJO 
Siruela 
448 pàgines i 24,95 !          3/11  
 
[ 3 ] Si puede, no vaya al 
médico 
ANTONIO SITGES-SERRA / Debate 
320 pàgines i 18,90 !            1/6 
 
[ 4 ] Sueña como Luther 
King, habla como Obama 
LLUÍS BASSAT / Plataforma 
272 pàgines i 22 !                   -/5 
 
[ 5 ] Gran historia visual de 
la filosofía 
MASATO TANAKA / Blackie Books 
360 pàgines i 21 !                  2/5


