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La meva tia àvia 
tenia el costum de 
cantar una cançó 
per posar-nos de 
bon humor quan 
les festes famili-
ars dequeien o 

quan veia que els nens ens ensopíem 
mortalment. Ens havíem d’abraçar 
tots per les espatlles –com més 
nombrós era el grup, millor– i lla-
vors ella començava a entonar una 
melodia senzilla, lenta com el vaivé 
de les ones, que deia així: “I què ens 
poden fer, i què ens poden fer, i què 
ens poden fer –aquesta pregunta ir-
reverent es repetia amb una insis-
tència obstinada–, si som feliços?” 

Així, de la meva tia Maria vaig 
aprendre la fórmula de la rebel·lió úl-
tima. Ella em va inculcar la conscièn-
cia d’aquell nucli indestructible en 
mi mateixa, indestructible evident-
ment també en totes les altres perso-
nes, i que bé pot ser també la carac-
terística d’un grup: no hi ha res que 
pugui regular la meva felicitat. Esti-

I què ens poden fer, si som feliços?
mo el que jo vull estimar i ric quan en 
tinc ganes. O, dit amb les paraules 
d’un filòsof que declara que sense 
l’amor no hauria pogut escriure el lli-
bre que ens ocupa, estimar és “sem-
pre una activitat subversiva, un con-
trapoder dispersat i essencialment 
desorganitzat”, que defineix “la re-
sistència concreta a l’hiperdomini de 
l’interès”. No tenim cap garantia que 
aquella empresa en la qual invertim 
els nostres millors esforços tindrà 
èxit, això ho sap qualsevol enamorat. 

I tanmateix... Precisament en 
aquells projectes on s’implica el cor 
no estalviem cap energia, no prenem 
cap precaució. L’impuls que nega el 
càlcul previ és el que ens fa saltar més 
enllà de nosaltres mateixos i fa escla-
tar les costures de totes les certeses. 
Aquest és el veritable motor de tots 
els canvis. L’amor –així Felip Martí-
Jufresa– aconsegueix fer-nos sentir 
lliures i no només això; l’amor és re-
but i donat, l’amor ens lliga als altres. 
El guany principal d’aquest intercan-
vi sense regles, atzarós i incert, és el 

escrit en el dens argot d’un ofici gens 
fàcil d’aprendre i d’exercir. Però ca-
sen, sí, les dues visions. Heus aquí el 
concentrat de la saviesa popular i 
l’articulació d’un pensament acurat. 
Tots dos proclamen una única veri-
tat: la resistència a la dominació sí 
que és possible. Som lliures, encara, 
si volem ser-ho. Martí-Jufresa no 
emet aquesta mena de proclames 
d’una manera ingènua, cal subrat-
llar-ho molt. La felicitat del tipus 
“només meva” és explotada fins a la 
sacietat per un sistema-món que sap 
perfectament que “la capacitat d’es-
timar del proletariat podia ser una 
font alhora de desactivació de la ten-
sió revolucionària i l’obertura d’un 
enorme espai de mercat”. És cert, ens 
venen una felicitat embolicada amb 
un llacet de centre comercial, però no 
és la mateixa felicitat que a mi em fe-
ia somriure en aquells hiverns 
d’abans. Vigir i badar de Martí-Jufre-
sa és, en definitiva, una eina increï-
blement potent per donar-nos el “co-
ratge de continuar pensant”.✒
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fet que l’amor ens desvetlla “el gust 
per la nostra pròpia infinitud”. Viu-
re és, en definitiva, saber-se obrir, fer-
se permeable, abandonar les pors in-
culcades. I això significa desintegrar 
l’opressió des de dins perquè aquell 
que havia d’estar sotmès, si és feliç, 
com diu la cançó, es pensa sempre 
com un agent lliure, independent, ca-
paç de prendre les seves pròpies deci-
sions. “No domina una entitat, domi-
na una idealitat”, escriu Martí-Jufre-
sa. No cal combatre un poder insti-
tucionalitzat, sinó els ideals que 
aquests poders projecten dins de nos-
altres mateixos. Hem d’aprendre a 
pensar-nos d’una altra manera per no 
abandonar-nos a la condició sempre 
precària i sempre sotmesa a un con-
junt de normes que mai podem des-
xifrar del tot perquè la seva mateixa 
naturalesa és l’opacitat.  

Sembla que aquesta cançoneta 
cantada en un àtic d’un edifici soci-
alista sense ascensor per una solte-
ra increïblement grassa no pot tenir 
res a veure amb un tractat filosòfic 

El març del 1949 
va celebrar-se, a 
l’hotel Waldorf 
Astoria de Nova 
York, el Congrés 
Cultural i Cientí-
fic per la Pau 

Mundial. Organitzat per l’URSS, l’ob-
jectiu era fer propaganda comunis-
ta en territori enemic. Hi participa-
ren companys de viatge nord-ameri-
cans, com Arthur Miller i Dashiell 
Hammett. Al capdavant de la delega-
ció russa, en representació del règim 
de Stalin, hi havia el músic Dmitri 
Xostakóvitx. Tot i que un grup de ma-
nifestants protestaven al carrer, la 
veritable operació d’agitprop antiso-
viètica era dirigida des de la suite 

L’absoluta indefensió 
de l’artista

nupcial del mateix hotel, on un grup 
d’excomunistes a sou de la CIA ma-
niobraven per rebentar l’acte. 
       El moment àlgid del Congrés, per-
fectament documentat i explicat per 
Frances Stonor Saunders al seu im-
prescindible assaig The CIA and the 
Cultural Cold War, es va produir du-
rant el torn d’intervencions posteri-
or a una de les xerrades. El compo-
sitor Nicolas Nabokov, cosí de Vladi-
mir i un dels líders del bàndol ameri-
cà en aquella guerra freda cultural, va 
citar un editorial del Pravda que acu-
sava els compositors Schönberg i 
Stravinsky, icones de la modernitat 
musical, de ser “uns formalistes de-
cadents” al servei “de l’imperialisme 
americà”. Desafiant, Nabokov va 
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que tot ho destrueix, ho corromp i ho 
rebaixa– i de com va afectar un home 
que, a més de mirar de salvar la prò-
pia vida i la d’aquells que estimava, 
hagué de lluitar –mort de por i im-
mers en un fangar de penúria ètica– 
per salvar la integritat del seu art. 

Un drama en tres parts 
Dividida en tres capítols, El soroll 
del temps gira al voltant de tres epi-
sodis o moments crucials en la vi-
da del compositor rus. El primer té 
lloc durant les purgues de Stalin, 
quan el ja famosíssim Xostakóvitx 
cau en desgràcia i durant diverses 
nits espera –al replà de casa seva, 
davant l’ascensor– que “el Poder” el 
vagi a buscar per emportar-se’l. El 
segon episodi conta el viatge als 
EUA durant el qual Xostakóvitx va 
ser acusat públicament de conni-
vència amb un règim de terror que 
tant ell com els seus patien terrible-
ment. El tercer i últim capítol es 
desenvolupa durant el règim de 
Khrusxov, quan el músic, atrapat en 
una xarada de premis i reconeixe-
ments oficials que ell es prenia com 
la humiliació definitiva, va ser obli-
gat a afiliar-se al Partit Comunista. 

Aquests tres episodis de la vida de 
Xostakóvitx permeten a Barnes de 
mostrar, amb crua meticulositat, 
l’absoluta indefensió que pateix un 
artista –un home que ha de protegir 
el que és però també el que fa– en un 
règim totalitari. Qui hagi llegit molt 
sobre l’URSS potser no hi trobarà 
res de gaire nou, aquí, però potser tot 
li semblarà especial. Primer, perquè 
la novel·la està organitzada a partir 
de breus paràgrafs que fan pensar en 
un admirable assalt múltiple de la li-
teratura per mirar d’irrompre dins 
la inexpugnable fortalesa del terror 
polític i moral. Segon, perquè la pro-
sa de Barnes, ben traduïda per Ale-
xandre Gombau, és d’una expressi-
vitat sempre intel·ligent i precisa. I 
tercer, perquè la història de Xos-
takóvitx és paradigmàtica del se-
gle XX. És el drama d’un home amb 
un talent formidable forçat a viure 
com un home mesquí i petit.✒

preguntar a Xostakóvitx si hi estava 
d’acord. Un agent del KGB que 
l’acompanyava com una ombra va 
xiuxiuejar algunes frases a Xostakó-
vitx, que es va posar dret i, avergonyit 
i humiliat, va dir: “Estic d’acord amb 
les afirmacions fetes pel Pravda”. 

El soroll del temps, l’última no-
vel·la de l’anglès Julian Barnes 
(1946), és una aproximació novel·la-
da a la vida de Xostakóvitx. Feta amb 
el rigor i les aspiracions de veracitat 
pròpies de la historiografia, llueix la 
llibertat estructural i estilística prò-
pia de la ficció. El resultat són dues-
centes pàgines denses i il·luminado-
res que configuren una radiografia 
sintètica i lúcida del que va ser el to-
talitarisme soviètic –el poder brutal 


