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Richter

L’editorial Acantilado publica la setma-
na que ve un llibre important –i sobre-
tot excepcional, perquè hi ha molt po-

ca bibliografia sobre aquest intèrpret– sobre el 
pianista ucraïnès Sviatoslav Richter (1915-
1997), Por el camino de Richter, traduït per Jo-
aquín Fernández-Valdés. Molta gent el consi-
dera el pianista més gran del segle XX; d’altres 
triarien Michelangelo Benedetti, d’altres Clara 
Haskil, d’altres Daniel Barenboim, etcètera. Ca-
dascú per on l’enfila. El que és cert és que molt 
pocs pianistes del segle passat van tenir un re-
pertori tan extens com ell –des de Bach fins a 
autors tonals, atonals i dodecafònics contem-
poranis seus–, que, poc abans de morir, enca-
ra es va posar a estudiar les Cinc peces per a pi-
ano, D. 459, de Schubert, que molts pianistes sa-
ben de cor des de jovenets, perquè mai no les ha-
via estudiades a fons. 

No tenia una gran memòria o, més ben dit, 
tenia por de perdre l’oremus en ple concert, de 
manera que gairebé sempre –com vam compro-
var en diverses ocasions a Barcelona– tocava 
amb la partitura davant els ulls, amb tots els 
llums de la sala apagats i una làmpara petita, 
d’aquelles que es poden tenir en una tauleta de 
nit, il·luminant les notes. Era gegantí, com tants 

ucraïnesos, pacífic, modest, amable amb eixu-
tesa, i tímid, molt tímid, a causa de la seva con-
dició de gai, que en territori soviètic, encara avui 
dia, resulta una cosa perillosa i mal vista. 

Sabedor d’aquestes singularitats del pianis-
ta, Josep Maria Prat, director d’Ibercàmera, 
em va demanar l’any 1990, en ocasió d’una gi-
ra de Richter a llocs menuts per tota la Penín-
sula, que li busqués un “passador de pàgina”. 
Vaig posar un anunci al Conservatori Munici-
pal i es van presentar en un local, per al càs-
ting corresponent, una dotzena de candidats, 
tots nois, per fer la vida més feliç al senyor 
Richter: l’anunci no enganyava. Entre ells vaig 
conèixer un noi de qui he oblidat el nom, es-
tudiant de piano, que va resultar el candidat 
més adequat per a la tasca: respectuós, no gai-
re alt, d’aspecte agradable i heterosexual. Ai-
xò últim no importava gaire, perquè Richter, 
igual que Freud, considerava que això del se-
xe és per a persones de menys de 40 anys. La gi-
ra va anar de meravella, i el noi del conservato-
ri i Richter es van fer amics. Cap estudiant com 
aquell no deu haver acompanyat mai un pianis-
ta tan gran, durant setmanes, mentre estudi-
ava i quan interpretava en públic. Vaig pensar 
que aquesta feina de cercador de passa-pàgines 
seria un ofici al qual podia dedicar-me profes-
sionalment. Per desgràcia, l’experiència no es 
va repetir: és cosa de prestigi tocar les peces per 
a piano de memòria. Però l’estudiant segur que 
no oblidarà mai aquell gegant amable.✒
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El mateix mar de  
tots els estius

Filles, mares i 
novel·les amb títols 
intercanviables 
Tota literatura és vida reciclada. 
“Tu em coneixes i pots pensar que la 
Blanca té molt de mi, però el lector 
de la Xina no sap res i no li cal saber 
res de la persona que ha escrit la no-
vel·la”, em diu Milena Busquets, au-
tora de També això passarà (una no-
vel·la que, en efecte, es llegeix aquí 
i a la Xina popular, que diria aquell: 
la llista d’idiomes als quals s’ha tra-
duït o es traduirà em deixaria sen-
se espai; l’han publicat Amsterdam 
en català –traduïda per Lurdes Ser-
ramià– i Anagrama en la versió ori-
ginal espanyola). 

Jenn Díaz escriu sobre personat-
ges que, a priori, tenen poc a veure 
amb ella. Però admet que sempre se 
li acaba colant la vida, a les novel·les. 
Li ha passat amb les quatre que ha-
via publicat fins ara en castellà, ai-
xí com amb la primera que ha escrit 
en català: Mare i filla, que ha sortit 
aquest setembre també amb el se-
gell d’Amsterdam. 

La novel·la de Milena Busquets 
Tusquets es podria titular Mare i fi-
lla. La de Jenn Díaz podria dur per 
títol També això passarà, però això 
no té gaire mèrit: totes les novel·les 
del món es podrien titular També 
això passarà. És un títol comodí, 
aplicable a qualsevol situació de la 
vida, i a la vida mateixa.  

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

Quan la contracoberta 
esquiva el risc de 
revelar massa 
 
Conec William Kotzwinkle tant 
com els lectors xinesos coneixen 
Milena Busquets. Gens. Tampoc el 
coneix gaire la Wikipedia: hi diu que 
va néixer als Estats Units el 1938 o 
el 1943. No sé, ni em cal saber, si la 
història d’El nadador en el mar se-
creto parteix o no d’una experiència 
personal. Només sé que aquesta no-
vel·la curta, escrita el 1975 i publica-
da en castellà  l’octubre del 2014 per 
Navona Editorial, transmet veritat 
de la manera que ho fa la millor lite-
ratura. Per això sospito que neix del 
record, no pas de la imaginació.   

No vull aixafar cap guitarra, com 
tampoc ho han volgut fer els editors. 
Publicat dins la col·lecció Los inelu-
dibles i traduït per Enrique de Hé-
riz, el volum és una joia per fora i per 
dins. El relat està tan ben embolicat 
que ni jo he gosat profanar el llibre 
com tinc per costum: subratllant-lo. 
La contracoberta, de tela, d’un ver-
mell ataronjat,  té el detall de no dir-
ne res de res.  

Una narració intensa, 
serena, sòbria, 
poètica 
 
Hi entrareu de cop, com el nedador 
que no s’ho pensa gaire abans de ti-

rar-se al mar, i ben fet que fa: si 
abans t’emmandreixes al sol, costa 
més decidir-te i el contrast tèrmic 
és més acusat. A la primera frase 
d’El nadador en el mar secreto, una 
dona trenca aigües. Som, doncs, da-
vant d’un relat intens. Molt intens, 
molt poètic, estranyament serè. I 
amarat de quotidianitat, perquè fins 
i tot el dia que la quotidianitat se’n 
va a fer punyetes (sempre arriba un 
dia en què la quotidianitat se’n va a 
fer punyetes), no te’n pots despren-
dre per complet. Aterres a l’hospital 
on ha de passar la cosa més trans-
cendent de la teva existència, però 
una recepcionista amb somriure 
postís et reté una estona per pre-
guntar-te el nom, l’adreça i el núme-
ro de la seguretat social. No tinc clar 
si les distraccions burocràtiques i 
logístiques són una nosa o una sal-
vació, en moments així.   

Sí, hi entrareu de cop i us el lle-
gireu d’un glop, però l’episodi que 
s’hi descriu us l’endureu posat. Com 
que tots els ingredients del relat hi 
són en la dosi justa, la història ens 
commou sense ofegar-nos. L’equi-
libri és el gran què. A la vida i a la li-
teratura. 

I si parlem avui d’una narració 
escrita fa més de quaranta anys és 
gràcies a l’escriptor anglès Ian McE-
wan, que la va rescatar del silenci es-
mentant-la a la novel·la d’espies 
Operación Dulce (Anagrama, 2013). 
Amb raó deia el poeta que per tornar 
a néixer necessitem morir.✒
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Sobre la literatura que sorgeix de la vida i traspua veritat des de la 
primera línia


