
48
1 8 . 0 6 . 2 0 1 7

Op
in
ió

REMINISCÈNCIES MIQUEL DE PALOL

i un compara la pròpia considera-
ció de la música amb la que va
sentir dels pares i els avis, aprecia-

rà un canvi substancial. Permetint-me
aclarir que quan dic música em refereixo
a la de debò, no a l’esgarip desarticulat a
cop de bombo que la majoria dels defor-
madors... perdó, dels informadors univer-
salment refreguen a la pacient ciutadania
com a música. Feta la precisió, en el XIX i
en part del XX calia adaptar les peces mu-
sicals al gust dels nous temps, a les modes,
per fer-la, segons es pretenia, més entene-
dora i agradable, més moderna al cap i a la
fi, una pràctica habitual qüestionada no-
més des de certs àmbits acadèmics. De
manera i amb una convicció que ara ens
costa d’avaluar, i que potser no hauríem
de jutjar, es creia que la música era un
medi expressiu en evolució i, per princi-
pi, que tal evolució comportava necessà-
riament una millora.

Com a resultat de tal confiança hiper-
trofiada en sortien especulacions de
l’odre de “t’imagines quina música
angelical per teclat hauria
compost Bach si hagués dis-
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posat d’un meravellós piano en lloc
d’aquella andròmina del clavicèmbal?”.
No els podem retreure que l’optimisme
els obnubilés la raó, ja que d’altres coses
ens han obnubilat a nosaltres l’expecta-
tiva d’un futur artístic articulat.

És així, tot plegat? Sí i no. La nostra
idea catastrofista de l’esdevenir no deixa
de ser la projecció formal de la iconografia
proporcionada per l’evolució, millorant o
no l’anterior ja seria una concreció del de-

bat que excedeix la dimensió del que ara
proposo, molt més modest.

Abans, però, la lògica elemental pro-
clama que el Bach que coneixem era

en tots sentits producte del seu
temps i que l’individu en disposi-
ció del piano no seria aquell Bach

sinó un altre, capaç de fer què i
com, qui ho sap. Una qüestió

de principis, i no tan sub-
jectiva com podria
semblar a primera vis-
ta, és si el piano supera

el clavicèmbal, o si tan
sols és un instrument nou aparegut per la
necessitat de fer arribar el so a sales grans
i a enfrontar-se a una orquestra més
nombrosa.

En el nostre temps no es pretén millo-
rar evolutivament la música barroca, ni
d’altres grans elements de la creació ar-
tística del passat. Algú pretén aggionar
Miquel Àngel? O Shakespeare? Ara que ja
ens en hem desenganyat –o tan sols que
hem après el significat dels valors del
temps– les millores, ja no només erudites
sinó expressivament tan refinades com
correspon a autèntics virtuosos, són
aprofundiments historicistes, un concep-
te i una actitud fa uns anys considerats
–ho estan encara en certs àmbits– carrin-
clones vellúries de mal gust. ❋
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La tele

ESTIMADA PSICOANALISTA JORDI CERVERA

bans del trasbals aquest del Sant
Jordi, data clau per saber de pri-
mera mà qui són els escriptors

més llustrosos del país, mirava de
triomfar en això de les lletres a base de
seguir tres normes bàsiques. La prime-
ra és sortir a la tele. Els editors d’abans
sospiraven en secret per trobar un Jo-
sep Pla, un Artur Bladé, una Rodoreda
amb qui evolucionar junts, a qui es-
criure cartes i amb qui fer dinars enri-
quidors. Tot plegat servia per anar mo-
dulant la personalitat de l’escriptor i
per anar construint, amb paciència,

A carreres de llarg recorregut. Ara, la ma-
joria d’editors es desfan com un bolado
si aconsegueixen fitxar algun animal
televisiu. I tampoc no cal patir per si
saben escriure. Molts dels seus futurs
lectors tampoc no llegeixen. És igual si
parlen del temps, de les tragèdies del
cor, de la cuina dels espàrrecs boscans,
de com xutar un córner, de les tendèn-
cies en calçotets curts, de caques de gos
o si surten cremant el Quixot, la foto
de l’Isabel Pantoja o una pàgina de la
guia telefònica. L’important és que sur-
tin a la televisió.

La tele, com el llibre gros de Petete,
entreté, fascina, ensenya, i sobretot xu-
cla. Per què comprar un llibre ben es-
crit si es pot comprar una cosa fàcil,
amb fotos, gràfics, dibuixets i, el més
important, signat (no sempre escrit)
per una cara coneguda que et firmarà
el llibre i et deixarà compartir una
magnífica selfie que serà l’enveja dels
teus amics de Facebook. Ja tinc clar el
problema i la solució, ara només em
falta convertir-me en tertulià d’alguns
programes de prime time. És molt mi-
llor això que un curs d’escriptura. ❋


