
45ara  DISSABTE, 31 DE GENER DEL 2015  
arallegim

Diu que et transporta a 
un altre planeta 

De la Terra a la Lluna, 
passant pels viatges 
retrospectius 

L’Empar Moliner fa de convidada 
en un taller literari a l’escola de 
l’Ateneu Barcelonès. I es fica la clas-
se a la butxaca, parets incloses. En-
mig d’altres frases per subratllar, 
exclama: “David Bowie hauria de 
ser premi Nobel de Literatura!” 
Qualsevol la contradiu. Si hagués dit 
que Bruce Springsteen mereix el 
Nobel de Física, tampoc hauríem 
gosat dir-li res. L’escriptora pregun-
ta als alumnes si algú té un mòbil 
dels bons i ja ens teniu escoltant 
Space Oddity, la cançó que va pro-
jectar la carrera musical de Bowie 
cap al cel i més enllà. Hauríem pogut 
escoltar també Pujol Oddity, la ver-
sió de la peça de Bowie que van gra-
var els Mali Vanili quan va saltar la 
notícia de la confessió de Jordi Pu-
jol. Però com que això és un taller de 
literatura i no pas de coses lletges, 
l’Empar prefereix –amb bon crite-
ri– parlar de Nabokov, de Salinger, 
de Cheever i de Dorothy Parker. 

Jo confesso, amb permís de l’ex-
honorable i de Jaume Cabré, que no 
coneixia Space Oddity. Les llacunes, 
sempre tan disposades a posar-nos 
en evidència. Val a dir que ara me la 
sé del dret i del revés. Tota la vida 
explicant que vaig néixer l’any de 
l’arribada a la Lluna i encara no ha-
via escoltat la peça que la BBC va fer 
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servir com a banda sonora mentre 
retransmetia el viatge de l’Apolo 11. 
Ground Control to Major Tom... 

L’endemà, la poeta Míriam Cano 
m’aboca a la Martha de Tom Waits. 
La Míriam afirma per escrit que és 
una de les cançons d’amor més pre-
cioses que ha sentit mai, i dono fe 
que n’ha sentit moltes. Tom Waits 
no tripula un coet com el Tom astro-
nauta de Bowie, però viatja per la se-
va biografia emocional. Tots tenim 
una Martha que no podríem oblidar 
ni que volguéssim. I, amb sort, pot-
ser hi ha algú que ens recordarà a 
nosaltres fins a la fi del temps. Som, 
també, la nostàlgia que portem dins. 

El moment que no  
surt mai a les cançons 
d’amor 
 
No sé si aquí tenim cantants o es-
criptors que mereixerien el Nobel. 
Però sí que tenim astronautes de 
cançó, com el rimador dels Antònia 
Font. Déu de s’univers, no me diguis 
que me deixes aquí tirat i aquí tirat. 
Coi d’Antònia Font, els enyoro com 
segles de glaceres solitàries dava-
llant mil·límetres cap als oceans. 
Aviat només em quedarà Mishima, 
si vull volar en un concert. 

M’explica un ocellet cantaire que 
a l’abril tindrem un llibre publicat 
per Empúries amb les cançons de 
Mishima comentades pel seu autor, 
David Carabén, i amb un epíleg d’en 

Sergi Pàmies. Ja ensalivo. De tant 
en tant oblido com m’arriben a 
agradar els Mishima. Qui n’ha begut 
en tindrà set tota la vida. Diu que et 
transporta a un altre planeta, t’in-
flama el cor amb mil somriures. 

Les cançons que ens fem nostres 
acaben parlant de nosaltres. Tu ets 
el Tom que truca a la Martha i jo sóc 
el Tom que flota per l’espai, and the 
stars look very different today. 

Del cinquè cel res no 
se’n sap, i el sisè cel 
està copiat 
 
I ja som al setè cel. Un altre ocellet 
em fa saber que al març sortirà, tam-
bé a Empúries, Jaume Sisa, el comp-
tador d’estrelles, un llibre de conver-
ses de Donat Putx amb el cantautor 
galàctic. Hi desfilen anècdotes per 
sucar-hi melindros. Com la d’aquell 
any (1975) en què van prohibir l’ac-
tuació al festival Canet Rock d’una 
tal “cantante Lisa”. Els censors fran-
quistes tocaven d’oïda. 

En Sisa i en Serrat vivien al ma-
teix carrer fosc i tort, amb gust de 
port i nom de poeta. Quan en Sisa va 
començar a cantar, la seva mare li va 
fer costat: si el noi del davant triom-
fava, el seu fill rai. Però a en Jaume 
l’èxit se li resistia, i sa mare li deia: 
“Per què no fas com en Juanito? 
Fes-li una cançó a la tieta, o a mi! 
Fes cançons d’amor! Com que par-
les dels núvols i del cel...”✒
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De les cançons de David Bowie i Tom Waits, d’astronautes rimadors 
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Martí de Riquer

De Riquer en podria escriure 70 vegades 
set columnes, de tantes coses que en sé 
i moltes que en vaig viure. Avui li dedi-

carem l’article, però no serà l’únic: ja s’anirà 
veient, i encara en sortirà una biografia. 

Martí de Riquer, que s’abrigava amb una 
bona americana de tweed, no portava mai 
abric al temps fred. Un dia que en feia molt, 
al pati de la universitat, li vaig preguntar per 
què no s’abrigava més, per què no es posava 
l’abric. “Amic Jordi, no es pensi que no en tinc 
–em va respondre–; el tinc a casa, però m’en-
gavanya. Me’l poso només un dia a l’any, cap 
a la Candelera, perquè els estudiants vegin 
que en tinc”. Això era als anys 1970, i llavors 
ja era més comú tenir abric; però és un fet que 
als anys 1940 i 50 tenir un bon abric era senyal 
de suficiència econòmica. No volia semblar 
pobre, encara que va trigar, com tots els pro-
fessors, a disposar d’unes rendes generoses. 

Un dia que parlàvem de la llengua catalana 
ell, Francisco Rico i jo, va dir-nos el següent: 
“Quina llengua més estranya, el català! S’es-
criu quelcom i es pronuncia algu!” Ens vam 
petar de riure, amb tots els respectes per la 
llengua catalana, que ell dominava, oralment 
i per escrit, com poca gent. Però allò que més 
em va impressionar de tot el que em va dir va 
ser aquell dia que, havent-se publicat la bio-
grafia que li van dedicar la seva jove Cristina 

Gatell i l’amiga d’aquesta, Glòria Soler, en què 
per primera vegada explicava la migració a les 
forces nacionals durant la Guerra Civil, li vaig 
preguntar quina era l’última veritat d’aquella 
decisió. Es va posar molt seriós, em va mirar 
amb severitat, i em va dir: “Jordi, la cosa és 
molt senzilla. Jo volia anar a missa, i no vo-
lia que em matessin per això”. Sempre l’havia 
admirat i respectat, però encara ho vaig fer 
més després d’aquesta confessió. La religió és 
cosa que va de baixa en aquests temps de se-
cularitat, però que es pren molt seriosament 
tothom qui creu: dóna sentit a les seves vides 
i a la seva mort. Qualsevol que no practiqui 
cap religió, davant d’una actitud com la que va 
aclarir Riquer en aquella ocasió, tendeix a re-
conciliar-se amb un estament i unes creences 
que, al capdavall, van presidir la vida, en tots 
els sentits imaginables –des de l’artesania fins 
a la milícia– de la seva estimada i estudiada 
Edat Mitjana.✒
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