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L’ós Baloo ens recomanava menjar plàtans
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R
ecordem per un mo-
ment l’ós Baloo en
plena ballaruga reco-
manant-nos de pren-
dre un plàtan al dia i

ens adonem que plàtan és,
abans i tot que un símbol fàl·lic,
una paraula. Obrim l’extensa
obra de Vicent Andrés Estellés
pel Primer llibre de les odes i ens
aturem en un vers: “Dins un
mot, quanta gent que hi viu!”.
Recordem el mot estraperlo i
constatem com, en efecte, hi
viuen una parella de difunts
ben vius –en Daniel Strauss i el
seu soci Perlowitz– que es de-
dicaven a negocis més aviat
tèrbols. Rodem per qualsevol
diccionari a la recerca de la pa-
raula desconeguda que sempre
ens hi esperarà. Li retem ho-
menatge i repetim, intrèpids, la
incursió cada dia de cada dia. Ja
som al cap d’un carrer anome-
nat www.rodamots.com, el
primer veí del qual es
diu Jordi Palou. Perquè
des de fa 1.269 dies de
cada dia, en estricte
compliment de la set-
mana anglesa, a cal Ro-
damots serveixen una
paraula a tots els passa-
volants que ho dema-
nen. El precedent anglo-
saxó de la idea és la po-
pular web AWAD –A
Word A Day–, d’Anu
Garg. També aquí el ser-
vei és de franc. T’hi
apuntes i reps de bon
matí un missatge breu
que conté un mot o ex-
pressió en català. De di-
lluns a divendres. En
pots llegir la definició, a
voltes l’origen, un
exemple d’ús contextua-
litzat i tot sovint alguns
links per ampliar dades

sobre l’autor del text o el tipus
de paraula.

“Voleu ampliar, perfeccionar
o refrescar el vostre català?”,
ens proposen a cal Rodamots.
Aneu-hi a treure el nas. Hi tro-
bareu el mot del dia, els darrers
enviats, un triple arxiu (alfabè-
tic, per autors i per temes) i una
pàgina d’enllaços que remet a
diccionaris i mitjans de comu-
nicació catalans a la xarxa. Les
agrupacions temàtiques estan
ben trobades. Per exemple, a
etimologies curioses podreu
saber que el famós xandall, d’o-
rigen francès, prové d’una re-
ducció de (mar)chand d’ail, lite-
ralment “marxant d’all o de
llegums”. O que el verb morige-
rar (moderar, evitar excessos)
prové de l’expressió llatina mo-
rem gerere alicui (suportar l’hu-
mor d’algú). Alguns dels temes
són: crits d’animals, embria-

guesa, epònims, frases fetes,
fresses i sorolls, induments, is-
mes, meteorologia, monosíl-
labs, mots i expressions balears,
mots provinents de l’àrab, ofi-
cis, onomatopeies, paraules i
expressions valencianes. Les
dues últimes setmanes, adjec-
tius martipolescos i frases fetes.
Aquesta setmana, el tema és
una incògnita. Per fi, a cal Ro-
damots aposten per aprofitar la
seva riquesa semàntica des d’u-
na òptica ludolingüística. Ju-
gueu-hi.

Dels cinc mots que roden
aquesta setmana n’hi ha un
que no encaixa semànticament
amb els altres quatre, i els ja
milers de rodamotaires (roda-
mòtards?) l’han de descobrir. Si,
per exemple, els mots fossin
Aranja-Meló-Llimona-Préssec
-Plàtan (tema: fruits que poden
ser de color groc) la resposta

seria plàtan, perquè és
l’únic del grup que no té
pinyol ni llavor de cap
mena. Fins avui, els mots
de la setmana han estat
camal, baula, espinada i re-
cuina. No estic autoritzat
a avançar complet el de
demà divendres, però
diré que comença com
un cap-ità i acaba com
una f-ada. El termini per
enviar la resposta a ro-
damots@rodamots.com
es va obrir aquest dilluns
i es tanca a les 12 de la
nit del diumenge 28. El
premi que rebrà el pri-
mer missatge encertat
serà un llibre ben verbí-
vor: l’excel·lent Diccionari
de sinònims de frases fetes
que ha publicat M. Tere-
sa Espinal a Publicacions
de l’Abadia de Montser-
rat. Sort.

A R A C O M A R A

Contra la ideologia
imparable

C A R L E S H A C M O R

D
es de pressupòsits
benpensants, la
pràctica de la sus-
pensió del judici es-
tètic, ètic i moral no

és acceptable: si suspenem els
judicis, tots els valors es poden
enfonsar. Potser val la pena de
deturar tot judici, qualsevol, a fi
que tot sigui abatut. Perquè el
fet de doldre’s que poden ser
enderrocats tots els valors
pressuposa que hi ha valors que
paga la pena de defensar. I
aquesta defensa és, per defini-
ció, sempre conservadora. I
conservador vol dir enemic
–tal vegada inconscient– de la
llibertat, o més ben dit, bata-
llador –ja no tan inconscient–
contra el llibertinatge.

Quins són els valors que cal
defensar? Que cadascú en faci
una llista. L’estètica, l’ètica i la
moral són indestriables. Si sus-
penem els judicis estètics aca-
bem igualment amb els judicis
ètics i morals. I què? Cal tenir
una ètica i una moral? Cada
individu té la seva resposta.

Cal tenir uns plantejaments
estètics? Cal emetre judicis de
valor estètics a través d’aquests
plantejaments? ¿El tot s’hi val, en
art, en literatura, és nefast o és
positiu, atès que ajuda a tirar
per terra totes les escales de
valor estètiques i, doncs, èti-
ques i morals? És possible arri-
bar a no tenir cap escala de va-
lors? La resposta “Potser sí”,
mal que tenyida d’utopia, no és
pas anul·lada per la resposta
realista “És impossible no tenir
cap escala de valors”.

¿Admesa o no la possibilitat
utòpica de no tenir escales de
valors, val més de tenir-ne al-

guna o de no tenir-ne cap? Qui
té unes escales de valors gau-
deix d’un suport per donar-se a
si mateix un valor social.

No és pas gaire important la
tria entre les valoracions estèti-
ques i les no-valoracions estèti-
ques o suspensió del judici. I és
interessant veure que això re-
lativitza les valoracions estèti-
ques. I no n’hi ha pas prou de
relativitzar-les: cal destruir-les.
Algú té dret a dir “Això és bo i
això és dolent”? Sí, tothom té
dret a dir-ho, tot el dret del
món. Ara bé, els que ho diuen
són bel·ligerants contra el de-
mocratisme a ultrança.

Aquests elitistes jerarquit-
zants s’oposen a la llibertat
d’expressió portada a l’extrem
desitjable, al punt que esborra
el valor de qualsevol judici es-
tètic i que estableix el tot s’hi val,
en estètica, en ètica, en moral i
en tot. Heus aquí l’anarquia, el
paradís de l’individu llibertari
(la barbàrie, en diran ells).

Hom hi creu o no hi creu, en
aquesta utopia, o fe, o religió o
barbàrie. La realitat, que no
existeix, ens mostra aquest
edèn tan a l’abast que ja és
nostre: és això que ens envolta,
que encobrim i empobrim amb
l’idealisme imparable, amb va-
lors que són producte de rela-
cions de fet econòmiques i, és
clar, ideològiques. La conclusió
és que cal oposar-se a tots els
valors, indiscriminadament. En
conseqüència, d’acord amb la
tan discutible línia de pensa-
ment que hem seguit, en art tot
s’hi val, tot: l’art, així, és el
camp del llibertinatge total,
superior a la llibertat, exterior
als plantejaments imparables.

S U B J E C T E S A L ’ O B J E C T E

El maletí de Sam Abrams
D O L O R S M I Q U E LU

n home amb les
ulleres recolzades a
la punta del nas
presentava en soci-
etat un nou llibre.

En parlava amb admiració i
absoluta seguretat, assegut
rere una taula, la qual des-
cansava sobre una tarima. Al
seu costat hi havia un maletí
fosc, obert, i davant seu, fulls
que anava llegint amb molta
vitalitat, desplaçant la seva
mirada penetrant d’aquests a
l’auditori i de l’auditori a
aquests. L’expressió de la seva
cara era d’un academicisme
simpàtic que s’adeia molt amb
aquell maletí. La seva veu, pe-
rò, guardava sempre la matei-
xa tonalitat, una cantarella
modulada amb entonació,
que s’endevinava de substrat
anglès i s’adornava amb silen-
cis puntuals, als quals seguien
eloqüents sintagmes farcits de
tantes cites i tan variades que
em va atreure aquella inne-
cessària i, més aviat contra-

produent, sobretot per a
ments que no es deixen en-
lluernar, panegirització de
l’objecte presentat, un llibre.
L’auditori, com sempre, resta-
va impassible a tot, disposat a
aplaudir el que fos en el seu
paper de públic complaent. Jo
era la primera vegada que el
veia i, atreta pel discurs, vaig
llegir el seu nom al fullet que
m’invitava a l’acte (en enda-
vant el seu nom sonaria amb
insistència en els nostres cer-
cles reduïts): l’home es deia
Sam Abrams, el maletí no te-
nia nom. Així i tot, aquell
maletí posseïa el seu misteri.
Feia les seves aparicions cada
vegada que Sam, el nord-ame-
ricà oriünd de Beckley, amb
nom del pianista comparsa de

la filmografia més mítica,
compareixia en qualsevol
dels nombrosos actes als
quals era convidat. El maletí
de Sam, en tant que objecte
que contenia altres objectes i
els tancava amagant-los, por-
tava a especular sobre el con-
tingut del seu interior, per-
què s’endevinava que amaga-
va molt més d’allò que ell en
treia, talment en un acte de
prestidigitació, quan era con-
vidat a qualsevol acte. I una se
sentia empesa a dir-li: “Sam,
torna’l a obrir”.

Fa anys, Nicanor Parra,
l’antipoeta xilè, va viure un
episodi protagonitzat per un
maletí. Arribat a Isla Negra,
on l’esperaven, entre d’altres,
Pablo Neruda, es va adonar

que havia perdut el maletí i
volia tornar-se’n: a dins hi
portava el manuscrit de Poe-
mas y antipoemas. Pablo Neru-
da li va recuperar a través de
contactes d’ordinador. Aque-
lla mateixa nit, Neruda va
treure el maletí de sota del
ponxo tot dient: “Acte de
màgia”. Jo no sé pas quin po-
eta de l’alçada i l’acceptació
de Neruda podria recuperar-li
màgicament el maletí a Sam,
si mai el perdés, però sí que
seria lícit especular sobre el
que hi podria dur a dins. Les
opcions serien: com a jurat de
premis ben dotats com ara el
Carles Riba, el Ciutat de Pal-
ma, els Laureà Melà i els Jocs
Florals, podríem pensar que
potser duia per corregir el

manuscrit d’algun dels gua-
nyadors, tal com va fer públic
en un acte de presentació
d’un Ciutat de Palma a Lleida,
quan va declarar que ell havia
corregit el manuscrit gua-
nyador. O també podria ser
que hi hagués traduccions a
l’anglès del best seller català
Miquel Martí i Pol o de Joan
Margarit, o fins i tot de poetes
com ara Miquel de Palol o Jo-
an Elies Adell. Ens podríem
trobar també que escrivís el
pròleg a algun nou llibre de
Lluís Solà, de Màrius Sampere,
de Lluís Calvo o de Susanna
Rafart... Però, ¿i si no hi tro-
bàvem res? ¿I si resultava que
era un MacGuffin, és a dir,
quelcom que interessa a tot-
hom, però que en realitat no
és rellevant en particular; un
MacGuffin com aquell maletí
que apareixia a Pulp Fiction i
que perseguia Travolta i el seu
company durant tota la pel·lí-
cula, que com declarà Taran-
tino no contenia res?


