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Tres ‘Messies’!

Les pròximes setmanes, Barcelona serà 
escenari, en diversos auditoris, de tres 
Messies de Haendel, o Händel, cosa in-

usual. Però la nostra opinió és que no en sen-
tirem cap d’impressionant, que no és el ma-
teix que dir “bo”. El Messies de Haendel és un 
gran oratori barroc, solemne, compost el 
1752, en plena maduresa del compositor. Que 
sigui solemne no vol dir que hagi de ser apa-
ratós, ni espectacular, ni fulgurant: és ben cert 
que la música barroca, en especial la música 
religiosa, es componia per a pocs instruments 
i poques veus.  

Però d’ençà que Mendelssohn, al primer 
terç del segle XIX, va “recuperar” grans ora-
toris del XVIII, com ara la Passió segons sant 
Mateu, de Bach, els oratoris de caràcter reli-
giós es van interpretar, fins fa pocs decennis, 
amb una ampul·lositat verament prodigiosa. 
Era la lectura “romàntica” d’una música que 
pertanyia a una estètica molt més reservada, 
menys fastuosa. El que té de barroc el Messi-
es ho té en l’ordre compositiu, no gràcies a una 
interpretació apassionada. Però ja ens hi ha-
víem acostumat, tant en el cas d’aquest orato-
ri messiànic com en el cas dels oratoris pro-
fans i les òperes antigues. 

A causa de les investigacions dels musicò-
legs de la segona meitat del segle XX, aques-
tes grans partitures –també les simfonies del 
període classicoromàntic– es van començar a 
interpretar d’una manera “històrico-filològi-
ca”, si es pot dir així, i, doncs, fent molta justí-
cia a la manera com, menys que suposada-
ment, s’interpretaven al seu moment. Però ja 
ens havíem acostumat a un munt de cantants 
i de músics i molt de soroll! 

No serà així la versió de Jordi Savall, amb 
la Capella Reial de Catalunya –encara que Ca-

talunya no va tenir mai reis que no ho fossin 
abans de la Corona d’Aragó– i Le Concert des 
Nations, dues formacions de primera, funda-
des pel nostre gambista. Encara més mínima 
serà la versió d’Edward Higginbottom, que no-
més disposarà de setze veus, sumant totes les 
cordes, i una orquestra menuda, amb molts 
instruments d’època, per amor de veritat. Al 
cap i a la fi, l’orquestra que la interpretarà 
s’anomena “of Time and Truth”, del temps i de 
la veritat. La més monumental serà la de Paul 
McCresh, amb el Gabrieli Consort i més de 
cinc-centes veus, la majoria entre el públic, 
preparades per endavant en diverses sessions. 
Serà la més “romàntica”, perquè no hi ha ha-
gut cosa més romàntica en el món de la mu-
sica que la formació de corals, en especial a Ca-
talunya, lloc on el cant coral va de bracet amb 
el nacionalisme de bons germans plegats. 

Però, ai las!, cap no serà com aquelles que 
sentíem astorats!✒
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Un adult és l’epitafi 
d’un infant

La nostàlgia és 
mentidera i ens fa 
idealitzar el passat 
El filòsof i educador Gregorio Luri 
recorda en una entrevista que una 
vegada estava a l’única botiga d’un 
poblet de Santander, on venien ta-
bac i begudes i queviures i de tot una 
mica. Hi havia una colla de nens que 
hi compraven llaminadures. Un ho-
me gran, amb cara de tristesa infini-
ta, se’ls va mirar i va dir: “Això no va 
bé, aquests nens haurien d’estar al 
meu hort robant-me les cireres”.  

Luri va trobar que aquell lament 
partia d’una veritat profunda. “Hem 
negat als nens les experiències 
d’aventura i els hem carregat de jo-
guines didàctiques. Fins i tot les 
aventures que els oferim són jocs en 
què tot està programat”. Segons el 
pedagog, “el nen que no ha tingut 
mai l’oportunitat de trencar-se el 
braç no ha tingut infantesa”. 

Comparteixo a mitges el que diu 
l’admirat Gregorio Luri. No voldria 
caure tampoc en la idealització del 
passat. Els infants d’avui potser ro-
ben menys cireres i es trenquen 
menys braços, però alguna cosa de-
uen haver guanyat a canvi. Sòcrates 
ja es queixava dels joves de la seva 
època, que no eren com els d’abans. 
La nostàlgia és mentidera i ens ju-
ga males passades a l’hora de valo-
rar des de l’edat adulta les generaci-
ons que ens succeeixen. 
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Som les paraules 
gastades del nen que 
portem dins 
 
Tu i jo portem dins, no gaire amagat, 
l’infant que vam ser. No deixem de 
ser mai del tot aquells nens, però es-
tem obligats a fer veure que hem 
crescut i que ja entenem de què va la 
pel·lícula. En realitat potser ho en-
teníem millor d’infants, quan no te-
níem passat i el pes del present era 
aclaparador. Llavors sí que en sabí-
em, de concentrar-nos en l’ara i 
aquí, sense necessitat d’apuntar-
nos a cursets de mindfulness ni co-
ses semblants. Llavors el temps en-
cara no jugava en contra nostra, la 
pregunta què-seré-quan-sigui-gran 
tenia un ventall infinit de respostes 
i morir-se de vell sonava igual que 
viure per sempre. Tendim a pensar 
en l’eternitat en futur, però l’única 
etapa eterna és la infantesa. 

“Som les paraules gastades del 
nen que vam ser. En certa manera 
un adult és l’epitafi d’un infant”. Ho 
escriu j.l. badal (signa així, en mi-
núscula) en el pròleg d’un volum es-
plèndid: Antologia per tornar a la in-
fantesa, publicat per Catedral 
Books. Un llibre teixit amb relats 
protagonitzats per infants i escrits 
per vint-i-dos autors indiscutibles. 
Els següents, per ordre invers de 
naixement: Svetlana Aleksiévitx –
l’única que encara és viva–, Sylvia 
Plath, Ana María Matute, Carmen 

Martín Gaite, Clarice Lispector, Ge-
sualdo Bufalino, Roald Dahl, Dylan 
Thomas, Mercè Rodoreda, Miguel 
Torga, Isaac Bashevis Singer, Willi-
am Irish, Amadou Hampâté Bâ, An-
drei Platónov, Yasunari Kawabata, 
Isaak Bàbel, Bruno Schulz, Ernest 
Martínez Ferrando, Katherine 
Mansfield, Alfonso Castelao, Mar-
cel Schwob i Anton Txékhov.  

La literatura com a via 
per recuperar una 
època que no tornarà 
 
“Escriure la infantesa, llegir-la, és 
aferrar-nos a l’única possibilitat de 
recuperar-la: reinventar-la de la 
manera més neta, sincera, nostra 
possible –diu l’antòleg i prologuista 
del volum–. No tornarem a posseir 
els nostres dies, però reescrivint-
los, rellegint-los, reproduïm per uns 
instants el mateix cos que sentíem 
quan, de nens, ens inventàvem a 
nosaltres mateixos com grans capi-
tans del vaixell de canya partida que 
flotava en el bassal”. 

L’altre dia, un nen de nou anys 
m’explicava conflictes de l’hora del 
pati i em va sortir dir-li que allò li 
servia d’entrenament, perquè 
d’adult toparà amb problemes simi-
lars. També hi haurà gent que mal-
parlarà d’ell a la seva esquena o gent 
que li farà la punyeta perquè sí. La 
reacció li va sortir de l’ànima: 
“Doncs quin desastre, la vida”.✒
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Hi va haver un temps en què teníem tot el temps del món  
i morir-se de vell sonava igual que viure per sempre 


