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El lector toparà
a cada pàgina
amb associacions
molt properes
a la poesia

José Antonio Millán
és un escriptor ma-
drileny amb el qual
és un plaer practicar

l’anomenat bilingüisme
passiu. Ja fa anys que ha
anat abandonant la pràcti-
ca de la ficció i s’ha especia-
litzat en la seva gran pas-
sió, que és el llenguatge.
Entre les seves obres re-
cents destaca Perdón im-
posible (Guía para una
puntuación más rica y
consistente) (RBA, 2005),
una lúcida reflexió equiva-
lent en l’àmbit hispà al que
Eats, shoots and leaves, de
l’anglesa Lynn Truss, va
significar en l’anglosaxó.

Ara, animat per l’enor-
me difusió del seu últim
treball, reincideix en la re-
flexió verbal amb un altre
llibre amè, aquesta vegada
de caràcter etimològic. Ho
torna a publicar RBA i es
diu El candidato melan-
cólico. Com que encara
estem en plena ressaca
postelectoral, caldrà acla-
rir que el títol oculta una
ambivalència espectacular.
Millán l’ha triat per contra-
posar el blanc i el negre. El
terme candidat prové del
llatí candidus (blanc), per-
què entre els romans els as-
pirants a ocupar un càrrec
lluïen una toga blanca; la
malenconia, en canvi,
prové dels termes grecs
melas (negre) i kholé (bilis)
des de l’època protomèdica
en la qual es creia que els
humors (líquids) de l’orga-
nisme influïen en els hu-
mors (estats d’ànim) de les
persones. El lector atent de
l’obra toparà a cada pàgina
amb aquesta mena d’asso-
ciacions xocants molt pro-

peres a la poesia. Millán
excel·leix a l’hora de bastir
un discurs cohesionat a
partir de la informació ge-
nètica que porten inscrites
les paraules a l’ADN. El seu
és un treball d’aprofundi-
ment lúdic en la llengua
castellana semblant al que
Ramon Solsona fa diària-
ment a les ones de RAC 1
en el programa de Xavier
Bosch. Els tresors ocults
dels mots apareixen per la
via etimològica en llocs in-
sospitats. Així, descobrim
que en un rebuzno castellà
s’hi amaga l’avantpassat
llatí de la nostra botzina

(buccina: trompeta) i que
la relació entre els fetges i
les figues (hígados &
higos) prové del fet que en
llatí iércur ficatum era el
fetge de l’animal alimentat
amb figues (ficus).

La societat europea és
cada cop més multilingüe.
Per això Millán fa èmfasi
en la relació dels mots del
seu castellà matern amb
d’altres de catalans, ga-
llecs, bascos, francesos,
italians, anglesos i indis.
Curiós és també el recorre-
gut per les procel·loses ai-
gües de la correcció que fa
al capítol Mejor no lo digo.
Després d’una llarga llista
de sinònims assuaujats
dels cagadors (letrinas, ne-
cesarias, retretes, comu-
nes, excusados, baños...)
descobrim eufemismes
com carape, caramba (ca-
rall), córcholis (collons) i
jopé, jolines (fotre). Què
carai, El candidato melan-
cólico és un llibre de co-
llons. Fot-li, Millán!
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A la mostra
Paral·lelismes (al
Col·legi d’Apare-
lladors de Lleida),

l’art d’Albert Coma Estade-
lla hi és intel·ligentment
comparat amb el d’altres ar-
tistes. I, com hi és dit, al ca-
tàleg, aquesta exposició,
excel·lent i peculiar, remet a
quan Swann, el personatge
de Proust, s’esforça per ex-
plicar a Odette què és l’inte-
ressant de l’art. De seguida,
però, ella deixa d’escoltar-lo
i objecta amb ironia: “Sí? No
em pensava pas que fos
així”. I Swann, en suposar-la
decebuda, li respon que tot
el que li ha fet notar són qua-
tre bagatel·les, perquè ell no
ha tingut temps d’abordar-
ne el fons del fons, car hi ha
moltes coses més, en l’art,
de les que ell ha assenyalat. I
Odette exclama: “Quines
coses? Digues-me-les”. I lla-
vors Swann calla, car sap
que tot el que podria afegir,
ella ho trobaria recargolat ri-
dículament. I bé, fixem-nos
que Swann és un il·lús, al
contrari d’Odette, que mira i
pensa sense l’engany d’una
il·lusió. I el cas és que, a ell,
la il·lusió li il·lumina coses
que no pot arribar a expli-
car. I ben sovint, d’aquesta
impossibilitat sorgeix allò
que és cabdal en l’art. Coma
Estadella va ser un artista
arrelat al seu temps i la seva
terra i la seva obra és plena
d’il·luminacions.
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Jo us dic:
L’home-sofà vagarà per tota la terra.
L’home-telèfon parlarà eternament sol.
El present serà retransmès i passat.
L’emoció dependrà del capítol 211.
Els somnis procediran de la factoria de la borsa.
L’home-avió no farà ja cap més viatge.
L’home boig serà normalitzat.
El món feliç serà una píndola groga.
L’home s’incomunicarà per comunicació.
A la dona la prenyarà un xip de tedi.
Els fills naixeran per email.
La família serà una imatge hologràfica.
Desapareixeran les místiques caixes d’arengades.
Mai més es menjarà una altra coca de recapte...
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La portada està dedicada
al narrador Eduard Már-
quez, autor de La decisió

de Brandes, al qual dediquen
una llarga entrevista a les pàgi-
nes interiors. Francesc Ventura
analitza en un reportatge El fe-
nomen Forrellad, l’autora que
després d’haver passat cin-
quanta anys sense publicar ha
tornat amb força amb Foc la-
tent, publicat per Angle Edito-
rial. En l’apartat d’art, Jordi
Roca signa l’article Lluís Molins
de Mur: pintor de la cort bur-
gesa de Sabadell. Finalment,
podem llegir l’entrevista que
Pere Font fa al gestor cultural
Joan Ríos Masanell.

Quadern
Número 157
Fundació Ars
Sabadell, octubre, 2006
3,50 euros

Amés del dossier central,
coordinat per Pere Ma-
yans i dedicat a El català

a l’ensenyament, en el qual es
fa un repàs de la situació del ca-
talà en l’àmbit de l’ensenya-
ment a Catalunya, però també a
les Illes, el País Valencià, la
Franja, la Catalunya Nord, An-
dorra i l’Alguer, podem llegir el
reportatge Un dia en la vida de
‘Porca Misèria’. Un altre dels ar-
ticles destacats és L’‘Octubre’,
al cor de la València catalana,
en què se’ns parla de la recon-
versió de l’edifici El Segle en el
nou Octubre Centre de Cultura
Contemporània, de la mà d’Eli-
seu Climent, editor de 3i4.
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La revista de pensament
polític, solidaritat, coope-
ració i relacions internaci-

onals ONGC dedica l’editorial a
l’assassinat de la periodista
russa Anna Politkóvskaia, mar-
cat pel silenci a Europa i la in-
diferència a Catalunya, segons
Francesc de Dalmases, director
de la revista. El lingüista i acti-
vista polític nord-americà
Noam Chomsky signa l’article
Guerra justa? En parlem? A
més, s’hi tracten els temes
Mèxic, desgavell postelectoral;
Pakistan i el consum global; El
Líban: l’hora de la reconstruc-
ció, i Cuba i la cooperació inter-
nacional, entre d’altres.
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