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El millor Millán

J
osé Antonio Millán
és un eseriptor ma-
drileny amb el qual
és un plaer practicar

l’anomenat b~sme
passiu. Ja fa anys que ha
anat abmldonant la prActi-
ca de la ficció i s’ha especia-
litzat en la seva gran pas-
sió, que és elllenguatge.
Entre les seres obres re-
eents destaca Perdón im-
posible (Guia para una
puntuación más rica y
consistente) (RBA, 2005),
una lúcida reflexió equiva-
lent en l’~mbit hispa 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 altz~
nibre am~, aquesta vegada
de carácter eVlmolSgic. Ho
torna a publicar RBAi es
dia El candidato melan-
cólico. Com que encara
estem en plena ressaea
postelectoral, caldr~ acla-
rir que el títol oculta una
ambival~ncia espectacular.
Millán l’ha triat per contra-
posar el blanc i el negre. El
terme candidat prové del
llatí eandidus (blanc), per-
qu~ entre els l~)mans els as-
pirants a ocupar un earrec
llnien una toga blanca; la
malenoonia~ en eanvi,

prové dels termes grees
melas (negre) kholé (bilis)
des de l’~poca protom~dica
en la qual es creta que els
humors (líquids) de l’orga-
nisme influyen en els hu-
mors (es~ats d’hnim) de les
persones. Ellector atent de
Cobra topara a eada pagina
amb aquesta mena d’asso-
clacions xocants molt pro-
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El lector topara

a cada pdgina

amb associacions

molt properes

a la poesia

peres a la poesia. Minán
excel.leix a l~hora de bastir
un discurs cohesionat a
partir de la informació ge-
nética que porten inscrites
les paraules a I’ADN. El seu
és un treball d’aprofundi-
ment lúdic en la llengua
castellana semblant al que
Ramon Solsona fa di~ria-
ment a les ones de RAC 1
en el programa de Xavier
Boseh. Els tresors ocults
dels mots apareixen per la
via etimolSgica en llocs in_
sospitats. Així, descobrim
que en un rebuzno cast ell~
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
natí iércuí’fícatum era el
fetge de l’animal alimentar
amb ligues (fícus).

La societat europea és
cada cop més multilingüe.
Per aix0 Millán fa ~mfasi
en la relació dels mots del
seu castell~ matern amb
d’altres de catalans, ga-
llecs, baseos, franeesos,
italians, anglesos i indis.
Curiós és també el recorre-
gut per les procel-loses ai-
gües de la correcció que fa
al capítul Mejor no lo digo.
Després d’una llarga llista
de sinSnims assuaujats
dels cagadors (letrinas, ne-
cesarias, retretes, comu-
nes, excusados, baños...)
descobrim eufemismes
com carape, caramba (ca-
rail), córcholis (collons) 
jopé, jolines (fotre). Qu~
carai, El candidato melan-
cólico és un Uibre de co-
lions. Fot-li, Millánl
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