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Beethoven

Aquest compositor alemany, que va viu-
re la major part de la vida a Viena, no 
posseïa el defecte de la supèrbia, tan 

sovintejat en la gent famosa i genial. Poc 
abans de morir va dir que l’única virtut que es-
tava disposat a admirar en un ésser humà era 
la bondat; i molts testimonis afirmen que, tot 
i tenir caràcter, tenia un sentit de la justícia 
molt estricte. 

Quan va escriure la seva Tercera simfonia, 
en principi va dedicar-la a Napoleó com a he-
roi de la darrera fase de la Revolució Fran-
cesa. Però un amic seu i després biògraf del 
músic, Ferdinand Riess, un dia que el va anar 
a veure li va comunicar que Napoleó s’havia 
coronat a si mateix emperador, davant el Pa-
pa, el qual havia fet viatjar a París des de Ro-
ma. “Però si Napoleó és un mortal com qual-
sevol de nosaltres! Ara es riurà dels drets hu-
mans i només servirà la seva ambició. S’al-
çarà damunt els altres i esdevindrà un tirà!” 
Beethoven va anar a la taula de treball, va es-
tripar la portada de la partitura de la simfo-
nia i va tirar-la a terra. A la pàgina següent, 
allà on havia escrit “Bonaparte”, hi va escriu-
re el que seria el títol definitiu de l’obra: 
“Simfonia Heroica”. 

No tenia pretensions. Però un dia, encara 
jove i poc conegut, que es va trobar Georg Gri-
esinger –després biògraf de Haydn– en una ca-
sa d’upa, a Viena, li va dir que no volia sotme-
tre les seves composicions als vaivens de la 
compravenda, les rebaixes, les transaccions i 
el regateig. “M’estimaria més rebre un tant 
mensual, tota la vida, per anar tirant, i conce-
diria els drets universals de les meves obres a 
qui m’oferís un vitalici així. Em sembla que 
Goethe ha fet el mateix amb l’editor Cotta, i, si 
no vaig errat, Händel ha arribat al mateix 
acord amb el seu editor de Londres”. L’altre, 
que era diplomàtic de carrera, li va dir: “No es 
queixi, amic meu, perquè vostè no és ni Goethe 
ni Händel, i no sembla que mai arribi a assem-
blar-s’hi; uns mestres de tal calibre no neixen 
cada dia”. Beethoven va callar, va clavar una 
mirada de menyspreu al seu interlocutor, i 
se’n va anar sense badar boca. 

Amb el temps, almenys pel que fa al terreny 
de la música, Beethoven ha acabat sent consi-
derat encara més genial que Händel. Quant 
a Goethe, Beethoven s’hi va enemistar un dia 
que va passar Napoleó pel costat de tots dos 
i l’escriptor va fer una reverència quasi tocant 
el terra, mentre Beethoven es tombava cap a 
un altre costat.✒
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La mentida  
de la memòria

Quan mires algú que 
coneixes però no el 
reconeixes 

Mirar la teva parella (i qui diu la pa-
rella, diu un amic-amic, algú que 
creies conèixer bé) i veure-hi un es-
trany. Dubtar de la persona que tens 
al davant, no saber ben bé qui és. Ju-
gar a buscar diferències entre els 
trets del nou rostre i els del rostre 
familiar que s’ha escapolit. Tenir 
por. Més por de la que podries tenir 
d’un insecte letal. I qui diu insecte, 
diu aràcnid. Tu ja m’entens. 

Potser és el moment més angoi-
xant de la nova novel·la d’Imma 
Monsó: la dona de dins del cotxe ex-
perimenta un estranyament sobtat 
quan mira els ulls de qui ha estat la 
seva parella durant més de vint-i-
cinc anys i no el reconeix. La sensa-
ció de desfamiliarització, l’ombra 
pertorbadora en una cara fins ales-
hores coneguda li fa pànic. A la ve-
gada, aquesta por abstracta es com-
plementa i es retroalimenta amb 
una altra por més concreta. L’esce-
nari resultant és doblement aterri-
dor. I a nosaltres, lectors, no ens cal 
que ens hagin tancat dins d’un cot-
xe en companyia de qui sap què per 
posar-nos en situació. Almenys la 
por abstracta sí que l’hem patit de 
primera mà: a (gairebé) tots ens ha 
passat que una persona estimada 
s’ha convertit de cop i volta en un 
desconegut. En un altre. 

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

Imma Monsó diu que L’aniversa-
ri (Columna) és una novel·la sobre 
la perversitat humana. També és un 
llibre sobre la importància de la fic-
ció, de la imaginació i de la memò-
ria. Sobre la mentida i la versem-
blança. Sobre el poder de les parau-
les i del silenci. Sobre les esperes, 
que es fan més llargues si són menys 
emocionants. Sobre les càrregues 
sense pes, que potser també fan 
malbé els ossos. Sobre les coses que 
sabem sense saber que les sabem. És 
un llibre d’intriga que manté el sus-
pens fins a l’última línia, que ens fa 
seguir pistes falses, que ens sorprèn 
i ens atrapa. Els incondicionals 
d’Imma Monsó –sé de què parlo– hi 
reconeixeran l’estil, el món i els per-
sonatges monsonians, amb essa. I 
per molts anys. 

Una de les obres més 
mal conegudes de la 
literatura 
 
M’enduc L’aniversari de viatge i 
penso massa tard que també hauria 
d’haver posat a la maleta un exem-
plar de Moby Dick, la novel·la que 
reprodueixen literalment els dos 
nens que protagonitzen una de les 
dues trames que s’alternen en el lli-
bre de Monsó. 

De Moby Dick, Maria Antònia 
Oliver va dir que “més que una obra 
mística, és una obra mistificada” i 
que “continua essent una de les 

obres més conegudes i, alhora, més 
mal conegudes de la literatura”. 
L’escriptora mallorquina va tradu-
ir la novel·la de Herman Melville al 
català i no li va resultar fàcil: “No 
exagero, doncs, quan dic que Moby 
Dick ha estat una navegació apassi-
onant però plena d’esculls, en la 
qual més d’una vegada he estat a 
punt de perdre el nord i la pacièn-
cia”, va escriure a Serra d’Or el 1985. 
També hi feia un comentari en clau 
de gènere: “S’ha dit que és una no-
vel·la total, que abraça totes les ma-
nifestacions de l’home. Efectiva-
ment. Les manifestacions de l’ho-
me. Per això no és una novel·la total. 
Perquè Moby Dick és un món només 
d’homes; més que un món masclis-
ta, un món mascle, en el qual la do-
na només és una referència estàtica 
del record de l’home”. 

Quina és la llibreria 
gironina que apareix a 
la pàgina 289? 
 
A part de llibres amb i sense bale-
nes, per L’aniversari hi circulen lli-
breries. L’home del cotxe explica 
que va entrar a la 22 de Girona amb 
la intenció de comprar algun manu-
al d’autoajuda, i que al taulell va 
veure un còmic basat en una histò-
ria de Stevenson que li va cridar 
l’atenció. De fet, a la nova novel·la 
monsoniana hi ha un Guillem, pe-
rò no es diu Terribas de cognom.✒
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Una dona tasta “la llibertat de ser perfectament inútil per a 
tothom” i sent la necessitat imperiosa d’esgarriar-ho tot


