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Mozart

Tenim de Wolfgang Amadeus (o Theophilus, 
o Amadée) Mozart una idea celestial. Si hi 
ha un compositor de qui només imaginem 

bondat, angèlica innocència, caritat i bon caràc-
ter és Mozart, atesa l’extrema bellesa de les seves 
composicions, gairebé totes anteriors a la tre-
menda explosió de sentiments que es produiria 
en la generació següent, que és la de Beethoven 
i de Schubert. 

Però Mozart no era cap àngel, o, més ben dit, 
com que sempre va ser pueril com una criatura, 
va manifestar-se en la seva correspondència com 
una persona d’una grolleria simpàtica, però gro-
lleria al cap i a la fi, humana, molt humana. 

Així, per exemple, va intercanviar una sèrie de 
cartes amb una cosineta que tenia –que li deien 
Bäsle, i que devia ser d’alivio–, en què va deixar-
se anar, quan ja era grandet, com un nen de par-
vulari. S’hi tracta, habitualment, d’aquelles mar-
ranades que agraden tant als nens, els quals, pel 
que m’han dit, es passen anys dient només tres 
paraules: pet, caca i pipí. En una carta del 1777, 
li escriu: “Ara et desitjo bona nit, i que al llit la 
merda escampis; que dormis com un anyell, amb 
el cul rere el clatell... Em pica molt el forat del cul. 
Potser vol sortir la caca? Sí, sí, caqueta, ja et co-
nec, et veig, t’assaboreixo, i... i... què és això? Ore-

lla meva, no m’enganyes? No, és veritat: quina 
nota més llarga i més trista”. Una altra carta del 
mateix any comença així: “Abans d’escriure-li, 
he d’anar a la comuna... Ja està! Ah! Em sento 
una altra vegada alleugerat. M’he tret un bon pes 
de sobre... ara ja puc tornar a endrapar!” I en una 
altra, del 1779, li diu: “Bellíssima, gentilíssima, 
preciosíssima cosineta! Bufa’m el cul, afanya’t. 
Ara un pet. Ara un altre. Vaja, m’he quedat ben 
descansat”. Encara n’hi ha d’altres en què tot gi-
ra al voltant de “llepar el cul” –que és una frase 
feta, obscena, de la llengua alemanya–, fer con-
cursos a veure qui fa els pets més pudents, o qui 
fa els pets més llargs, sense que surti gens de ca-
ca, etcètera... Tot plegat, la veritat, converteix 
Mozart en un personatge encara més simpàtic 
que la idea que en tenim després d’escoltar El 
rapte del serrall. 

Un bon biògraf hauria de prestar atenció a 
aquestes manifestacions d’impudícia i barroeria 
pueril, i posar aquestes cartes al costat de l’obra, 
en especial l’operística. Perquè hi ha moltes co-
ses que se senten i es veuen a Les noces de Fíga-
ro, al Rapte al·ludit o al Così fan tutte que demos-
tren que, si hagués pogut, Mozart encara s’hau-
ria mostrat més sensual i més vulgar –tot din-
tre d’una gran genialitat– del que ens consta a 
primera vista.✒

WIKIPEDIA

A la recerca de la 
veritat llegida 

Un home, una llengua, 
dues condemnes a 
mort 

Un home es mor al mateix temps 
que la llengua que parla. Això és ai-
xí a El llibre dels finals de Joan Bo-
don, traduït de l’occità per Joan-
Lluís Lluís i publicat per Club Edi-
tor. “Amb els esclops, galopàvem 
pels carrers del poble. Entre nosal-
tres, quan ens cridàvem, per riure o 
per plorar, sempre parlàvem occità. 
A l’escola, el mestre francejava però 
a fora parlava com nosaltres, com el 
capellà als pobres vells. ¿A quantes 
fires no vaig acompanyar mon pare? 
Mai no vaig sentir-lo respondre a 
ningú en francès, ni al firal, ni a les 
botigues de la vila, ni tan sols als se-
nyors de les oficines”. 

El record pertany al narrador 
sense nom d’El llibre dels finals, pe-
rò deu ser un préstec directe de l’au-
tor. Joan Bodon (1920-1975) admi-
rava son pare per no haver parlat 
mai francès amb ningú, tot i que ell 
no va parlar mai occità als seus fills. 
Una conducta paradoxal que pot te-
nir dues explicacions, apuntades 
per Joan-Lluís Lluís al pròleg: no els 
va transmetre l’occità o bé per con-
formisme, o bé per no haver-los de 
transmetre en el mateix paquet el 
dolor per la desaparició d’una llen-
gua més morta que viva. 

“Quines seran les últimes parau-
les en la nostra llengua? Les dirà al-
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gú mentre agonitza?”, es pregunta 
el narrador malalt que ha decidit 
passar sol les últimes setmanes de 
vida, un cop el metge li ha anunciat 
que no arribarà a la tardor. El càn-
cer li farà un favor: li estalviarà veu-
re en directe la mort definitiva de la 
llengua que porta dintre. 

La pàtria de l’escriptor 
i la magdalena que no 
mossego 
 
N’hi ha que defensen que la seva pà-
tria és la seva llengua. N’hi ha que ho 
qüestionen: “L’autèntica pàtria de 
l’escriptor no és la llengua, sinó el 
llenguatge”, va dir Juan Marsé per 
argumentar que no li suposaria cap 
problema lingüístic escriure una 
novel·la en català, si s’ho proposés. 
Octavio Paz va afirmar que l’única 
pàtria de l’escriptor és la paraula. I 
són molts –Baudelaire, Rilke, Ga-
briela Mistral, Saint-Exupéry, Deli-
bes...– els qui han sostingut en algun 
moment que la vertadera pàtria de 
qualsevol adult és la infantesa. 

“Potser no hi ha dies de la nostra 
infantesa que haguem viscut tan 
plenament com aquells que vam 
pensar-nos que deixàvem sense viu-
re, aquells que vam passar amb un 
llibre preferit”, diu Marcel Proust 
a l’arrencada de Sobre la lectura 
(Quaderns Crema, traducció d’An-
na Casassas). No em cal mossegar 
cap magdalena per retrocedir a l’ac-

te als junys dels anys setanta i prin-
cipis dels vuitanta: tenia a tocar un 
període etern (qui ens ha robat els 
estiu de tres mesos?) que em con-
vidava a llegir sense respirar. Els lli-
bres eren l’antídot contra l’avorri-
ment, l’entrada privilegiada a mons 
propis i aliens. La felicitat era allò. 

Els beneficis i els 
riscos de la lectura 
segons Proust 
 
“Mentre la lectura sigui per nosal-
tres la iniciadora que amb les seves 
claus màgiques ens obre, al fons de 
nosaltres mateixos, la porta dels 
llocs on no hauríem sabut entrar, el 
seu paper és saludable”, opinava 
Proust (que, per cert, ja té una So-
cietat d’Amics a casa nostra, presen-
tada en societat fa poc dies i dedi-
cada a divulgar l’obra proustiana ar-
reu de Catalunya). En canvi, l’autor 
d’A la recerca del món perdut creia 
que la lectura es torna perillosa 
“quan, en comptes de despertar-nos 
a la vida personal de l’esperit, ten-
deix a posar-se al seu lloc; quan ja no 
veiem la veritat com un ideal que 
només podem aconseguir amb el 
progrés íntim del nostre pensament 
i amb l’esforç del nostre cor, sinó 
com una cosa material”. 

La vacuna la portem incorpora-
da. Segons Proust, la intel·ligència 
fa créixer el gust pels llibres i en fa 
disminuir els perills.✒
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Sobre l’occità que ja no es parla i els llibres 
que ens obren portes de l’ànima


