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 França ja fa anys que fa fortuna un
nou tipus de diccionari assagístic.
En diuen dictionnaire amoureux (en

català potser se’n podria dir diccionari afec-
tuós o, fins i tot, diccionari simpàtic). Els tí-
tols que s’han publicat abracen temes ben
diversos: del vi al rock, dels trens a la gastro-
nomia, de Napoleó a Stendhal... Assajo hu-
milment una possible portada d’un diction-
naire amoureux de Joan Coromines. Avui es
compleixen 18 anys que va morir.

C de cedulari. Coromines va escriure mi-
lers de cèdules o fitxes abans de redactar els
diccionaris etimològics. Tanmateix, va
aprofitar poc aquest material, que bé podria
ser objecte d’estudi en el futur.

O d’Onomasticon Cataloniae. L’obra ma-
jor de Coromines comprèn aquest gran dic-
cionari de toponímia, per al qual el savi ro-
manista va començar a aplegar dades quan
tenia 18 anys.

R de Rasico. Un dels seus col·laboradors
va ser Philip Rasico, que probablement
aquest 2015 tindrà enllestida l’edició de Lli-
breta de Camp XXV: Rosselló, 1959-1960.

O d’obra. L’obra de Coromines excel·leix
per quantitat i per qualitat. Joan Solà n’ha
subratllat “la intel·ligència privilegiada que
la sustenta”.

M de Max Cahner. L’editor de Joan Coro-
mines va haver de superar dues proves per
demostrar que l’editorial Curial podria edi-
tar amb qualitat.

I d’Itineraris. La Fundació Pere Coromi-
nes i Ara Llibres acaben de publicar Itinera-
ris, que recull les notes de 457 excursions.

N de nord-americà. Coromines es va con-
vertir en ciutadà nord-americà als anys 50,
tal com m’explica Joan Ferrer, que va ser el
seu secretari. Quan el savi romanista va re-
tornar a Catalunya ho va fer com a turista
nord-americà. Al seu passaport hi deia John
Corominas.

E d’etimològic. Abans del Diccionari eti-
mològic i complementari de la llengua catala-
na, Coromines va “haver d’escriure” els
quatre volums del Diccionario crítico etimo-
lógico de la lengua castellana.

S de Saló de Sant Jordi. La capella ardent
de Joan Coromines es va instal·lar al Saló de
Sant Jordi del Palau de la Generalitat els dies
3 i 4 de gener de 1997. Joan Coromines, in
memoriam. ❋

A
Coromines, amb amor

Estranger a casa
Des que Joan Coromines se’n va haver
d’anar de Catalunya, va tenir sempre una
sensació de provisionalitat. Joan Ferrer
explica que als Estats Units, Coromines
no hi va tenir casa. Vivia en pensions
o en pisos llogats. Quan per fi va retornar
al seu país, era un ciutadà estranger.

e tant en tant, fugint del pensa-
ment únic, topem amb novel·les
que passen desapercebudes i que

amaguen un munt de bones sensacions.
El periodista Luis Benvenuty va néixer a
Salamanca el 1974 però es va criar a Cadis
i va estudiar sociologia a Granada i a Ma-
drid. Fa gairebé quinze anys que viu a Bar-
celona, exiliat de Cadis perquè no sap “ser
graciós com la resta de gaditans”. Que no
sigui graciós no li impedeix tenir duende
narratiu i ho demostra a la seva primera
novel·la, aquesta lluminosa i tremenda-
ment estimulant Ojalá te suba todo.

La trama comença sent, de manera con-
fessa, una mena de Trainspotting ambien-
tada en un Cadis on encara es podia fumar
als bars. El protagonista, Mario Venturini,
periodista que aspira a ser un escriptor de
fama mundial, torna a la ciutat amb la se-
va dona, Eva, i el fill de tots dos, Tristán,
després d’haver vis-
cut uns anys a Bar-
celona. Es retroba
amb dos amics d’in-
fantesa (Fernando,
traficant de coca-
ïna, i Antonio, espe-
culador immobilia-
ri) i també amb els
sogres, amb els pa-
res i amb un con-
flictiu germà.

Després de passar
unes setmanes en
coma en patir un
col·lapse per culpa
del consum de co-
caïna intenta refer
la seva vida i assisteix a un grup de teràpia
col·lectiva. A partir d’aquí la trama deriva
subtilment cap a la novel·la negra, però
tota l’estona està marcada per un to de fi-
losofia personal molt crítica i amena, sen-
se limitar-se a la introspecció. Hi aparei-
xen el retorn i la redempció, amargs, mos-
trats en format de novel·la riu.

Els referents són abundants: a més d’Ir-
vine Welsh, i només pel que fa a escrip-
tors, hi treuen el nas Breat E. Ellis, Kero-
uak, D. Foster Wallace, Burroughs, Low-
ry, Palahniuk, John Fante, Kierkegaard i,
naturalment, Bukowski. Ja us feu una idea
de per on va l’estil, oi? Però també hi són
Freddie Mercury, Ian Curtis, Nirvana,
Lou Reed, Manolo Escobar, Abba, Gary
Oldman, Ivan Zulueta, The Cure, Orson
Welles, Michael Jackson... A més de mar-
ques i models de tota mena d’objectes.

Venturini podria ser una mena d’alter
ego de Benvenuty, però podria no ser-ho.
Poc importa, perquè el que compta és que
la narració funciona amb aquell gust a vé-
rité, a obra catàrtica, vivencial, de reflexió
permanent a través de les accions. Si tot és
una ficció no perd valor, al contrari.

D
Tot puja, i es queda dalt

D’ACTUALITAT LLUÍS LLORT

El lector s’enganxa a la narració eixam-
plant la capacitat de sorpresa, no tant pels
girs argumentals, més aviat perquè, quan
entres en el joc de Benvenuty/Venturini,
és com agafar-li la mà i deixar que et pas-
segi per un parc d’atraccions de sensa-
cions: del riure al vertigen, de la nàusea a
la pena, de les opinions coincidents als
nous coneixements. Perquè Benvenuty
ens parla de temes universals com la famí-
lia, la mentida, l’amor, la mort, el passat i
com acabar amb ell; i de concrets, com
l’especulació immobiliària, com s’adulte-
ra la cocaïna i la malaltia adrenoleucodis-
tròfia. I ho fa en un format d’àlbum de fo-
tos de la quotidianitat, cara B, una mica
sòrdida, però ben real.

Benvenuty narra amb nervi i a través
d’unes descripcions originals que
s’agraeixen. Hi ha un esforç –o potser és
una qualitat espontània– per sortir del te-

di estètic habitual de la novel·lística que
ocupa les llistes de més venuts, però sense
excessos indigeribles. Tot s’entén perfec-
tament, i això que està construït a base de
diàlegs indirectes, un sistema de reitera-
cions cícliques, frases deixades a mitges
perquè ja se sap què més diran (envejable
recurs) i un ús innovador de les barres per
concatenar idees, com les que separen els
versos en un poema transcrit tot seguit.

Que ningú s’espanti, aquestes serien les
característiques tècniques diferenciado-
res principals, la resta és un bon saber fer
tradicional amb què aconsegueix trans-
metre l’angoixa del drogoaddicte, de qui
juga amb una doble personalitat, de qui
enganya la parella –no es limita al clàssic
adulteri, és un manual sencer sobre l’en-
gany!–, de qui es qüestiona la vida i com
afrontar-la, de qui es resisteix a ser un ni-
not de Playmobil amb xandall de super-
mercat. És un cant a l’inconformisme.

Hi llegim: “El problema del nihilisme és
que no serveix per a res.” Quan està ben
narrat, pot aconseguir el prec del títol de
l’obra: et puja tot i et permet un agradable
cap de setmana als núvols literaris. ❋
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