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Intempestives

Als camps de futbol, a les sales de concert, 
al Liceu de Barcelona i a molts altres in-
drets i en moltes altres ocasions, mentre 

té lloc l’espectacle al camp, l’arena o la sala de 
concerts, de sobte se sent una veu intrèpida i in-
tempestiva, que diu una facècia enginyosa i que, 
generalment, provoca una riallada general que 
pot acabar amb qualsevol representació. 

És molt coneguda aquella anècdota que ex-
plica que, un dia, al Liceu, a l’obertura d’una 
òpera que devia ser moderna, es va sentir un 
cop de timbal penetrant i sonor. Van passar 
quatre o cinc segons de silenci. Després es va 
sentir una altra vegada el cop de timbal. Cinc 
segons més sense cap soroll, i un altre cop de 
timbal, encara més fort. Llavors, des del galli-
ner de la sala d’òpera, es va sentir una veu que 
va dir: “Em sembla que m’agradarà!” Riallada 
general. Però es va alçar el teló i la funció va 
continuar. 

Un dia, durant un recital al Teatre Romea, 
l’any 1931, l’argentina Berta Singerman reci-
tava allò tan conegut de Rubén Darío: “La 
princesa está triste; ¿qué tendrá la princesa?” I 
una veu des del galliner va fer: “¡Que es foti, 
la princesa! ¡Visca la República!” 

Una dona de moral lleugera es va veure 
transportada, sense saber ben bé on anava, a 
un acte de presentació dels Testimonis –tes-
tigos– de Jehovà. Com que no hi sentia gaire 
bé, no va parar de confondre la paraula testi-
gos amb una altra, relativa a l’anatomia mas-
culina. Llavors, quan ja portaven una hora de 
reunió, la dona, neguitosa, va alçar la veu in-
tempestivament i va dir: “Molts discursos, pe-
rò encara no he vist enlloc els testículos de 
Jehovà”. La van fer sortir de la sala. 

Hi havia a la Creu Coberta, abans de la 
guerra, un teatre que només obria el diumen-
ge. Un dia que hi havia molt de públic, va al-
çar-se el teló i es va veure un dormitori, amb 
un home damunt el llit. De sobte, a la fines-
tra que figurava a l’escenografia, va sortir el 
sol mentre sonava un gall que cantava. Es va 
sentir, a l’altre costat de l’escenari, que pica-
ven a la porta. Llavors un que hi havia entre el 
públic, veient que l’home no es llevava, va dir 
immediatament, abans que l’actor digués pa-
raula: “La llet!” Era quan la portaven a casa, 
com encara passa a Anglaterra. L’actor es va 
aguantar el riure per no espatllar l’obra. 

Amb gosadia, una dona que es trobava a 
missa, va sentir, quan van haver canviat el lla-
tí pel català en la litúrgia arran del Concili Va-
ticà II, el capellà que deia, obrint els braços: 
“El Senyor sigui amb vosaltres”. La dona, que 
era molt ortodoxa, va alçar la veu i va pregun-
tar al capellà: “I ara! Què vol dir, això? No ho 
havia sentit mai!” El capellà va dir: “Sí, Qui-
meta, vol dir Dominus vobiscum”. “Ah! –va dir 
la dona–. Ara ho entenc”. I al final, tothom 
se’n va anar en pau.✒

MANOLO GARCÍA

La vida té el sentit que 
tu li donis 

Després del primer 
acte, creixem amb el 
futur en contra 
Cada història del món pot ser expli-
cada en tres actes. La teva vida i la 
meva, també. I tan bon punt s’acaba 
el primer acte de qualsevol biogra-
fia, que sol coincidir amb l’expulsió 
de la infància i la pressió per esdeve-
nir algú, comencem a viure amb el 
futur en contra i amb el propòsit de 
respondre aquesta pregunta: qui se-
ré a l’hora de la mort? 

Ho raona l’escriptor colombià 
Ricardo Silva en un article a la ver-
sió espanyola de la revista Granta. 
Segons ell, viure és un drama. Anem 
posant en escena la pròpia rutina 
fins que ens passa alguna cosa per 
culpa d’això que en diem fortuna o 
destí. Aleshores esclata el drama, la 
successió dramàtica cap al clímax. 
“El drama és una forma de posar en 
ordre una història –escriu Silva–, 
però sobretot és la millor manera de 
fingir que els fets tenen sentit, que 
la vida sempre va cap a algun lloc”. 

Alfred Hitchcock va definir el 
drama com “la vida sense les parts 
avorrides”. El drama, doncs, és l’es-
sència de la vida. La cursa contra el 
temps. I la urgència individual, teva 
i meva, d’omplir de sentit aquesta 
cursa abans de creuar la temuda 
meta. Recordo el que em va dir el 
poeta Joan Margarit: “El sentit de la 
vida no és un secret amagat no sé on 
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com en una pel·lícula de l’Spielberg. 
La vida té el sentit que tu li donis”. 

Curant les ferides de 
la mort a l’ombra 
d’unes ales esteses 
 
Max Porter és editor de Granta 
Books i Portobello Books. I ha de-
butat com a escriptor amb El dol és 
aquella cosa amb ales, un relat hí-
brid en què el dol per la mort ines-
perada de la dona pren forma d’un 
ocell negre immens, un corb: el 
Corb. Una novel·la breu a tres veus 
–el pare, els nens, el Corb– sobre la 
vida i el dolor, amb un ocell imagi-
nari que s’instal·la a casa disposat a 
cuidar els fills sense mare i el marit 
sense dona fins que ja no el neces-
sitin. La traducció al català ha anat 
a càrrec de Víctor Obiols i la traduc-
ció castellana l’ha feta Milo J. 
Krmpotić. Totes dues s’han publi-
cat a Rata Books, aquest nou “segell 
independent” [sic] que depèn del 
Grup Enciclopèdia Catalana i que 
busca llibres escrits des de la neces-
sitat i la ràbia, sense concessions. 

“Em vaig estirar, resignat, i hau-
ria volgut que la meva dona no fos 
morta –llegim al principi del llibre–. 
Hauria volgut no estar ajagut i ater-
rit, abraçat per un ocell gegant al 
passadís de casa. Hauria volgut no 
obsessionar-me amb això, just quan 
vivia la tragèdia més gran de la me-
va vida”. Crec que va ser Charles 

Chaplin –amb les atribucions de 
frases cèlebres s’ha d’anar amb peus 
de plom– qui va dir que, vista de 
prop, la vida és una tragèdia, però 
vista de lluny sembla una comèdia. 

Que ningú t’expliqui 
com s’ha de fer un dol 
ni com s’ha de llegir 

 
A Max Porter no se li ha mort la do-
na, però va perdre el pare quan no-
més tenia sis anys. D’aquella pèrdua 
neix aquest llibre. “Aquesta és una 
carta d’amor a la meva família, als 
vius i als morts –diu l’autor–. És una 
carta d’amor a la poesia, als contes 
infantils, a les faules, als mites, als 
assaigs i obres de teatre. A llegir de 
tot i lliurement, a reimaginar i re-
inventar allò que hem llegit”. 

Porter s’ho diu a si mateix –i a 
nosaltres, de rebot– des de la cober-
ta: “No deixis que ningú t’expliqui 
com s’ha de llegir. No deixis que nin-
gú t’expliqui com s’ha de fer un dol”. 
El consell em fa volar fins al decàleg 
final de l’imprescindible assaig Com 
una novel·la (Empúries), de Daniel 
Pennac, que recull els “drets im-
prescriptibles del lector”: el dret a 
no llegir, el dret a saltar pàgines, el 
dret a no acabar el llibre, el dret a re-
llegir, el dret a llegir qualsevol co-
sa, el dret al bovarysme, el dret a lle-
gir en qualsevol lloc, el dret a fulle-
jar, el dret a llegir en veu alta i el dret 
a callar. Com jo ara.✒
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Viure és un drama que s’acaba massa d’hora i que tots representem 
com bonament podem


