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Dumas, fill

És sabut que la nissaga francesa dels Du-
mas va donar, al segle XIX, dos novel·lis-
tes de gran categoria, tots dos anome-

nats Alexandre, l’un anomenat “el pare” i l’al-
tre “el fill”, igual com hi ha nissagues de pin-
tors, com els dos Brueghel, que han passat a la 
posteritat com “le vieux” i “le jeune”. General-
ment, aquestes sagues d’artistes no passen de 
les dues generacions: així mateix els patrimo-
nis rurals de Catalunya, als nostres dies, pas-
sen de l’avi al pare, i del pare al net; i ja no van 
més enllà. 

És el cas que Alexandre Dumas, fill, va co-
nèixer a la cort –o en un prostíbul, aneu a sa-
ber– la tan famosa Marie Duplessis, que va 
morir jove, el 1847: tenia 23 anys. Aquesta no-
ia, d’una bellesa fora d’òrbita, estava emple-
ada en una fàbrica de cotilles, a París, i des-
prés en una casa de barrets (barrets pròpia-
ment dits, volem dir). Cansada d’aquestes fei-
nes, va abraçar l’ofici de prostituta –ofici més 
digne que qualsevol altre, deia el poeta Rilke–
, i va començar a ser coneguda pels ambients 
burgesos i tardoaristocràtics de París, i des-
prés pels assidus a la cort del temps de la Res-
tauració borbònica. Va enlluernar completa-
ment tots els homes que va conèixer –també 
les dones, que són perfectament capaces 
d’adonar-se de l’atractiu d’una altra dona, en 
especial si supera el propi–, i, exercint de no-
ia caritativa, va acumular una gran quantitat 
d’amants, molta riquesa i joies de valor incal-
culable: què no fa un home per una dona que 
li beu l’enteniment! Com que era presumida 
i li agradaven les flors, un bon dia va comen-
çar a parar-se al cap, al trau del vestit, o a l’es-
cot, una camèlia blanca. 

Alexandre Dumas, fill (1824-1895), també 
se’n va enamorar. Era ric, però potser no prou 
per satisfer les ambicions, cada cop més des-
mesurades, de la bona noia prostituta. De ma-
nera que el novel·lista li va pagar els favors 
amb espècies, i de la més alta qualitat: va es-
criure La dama de les camèlies, llibre en què 
va anomenar-la Margarita Gautier. No va ser 
solament aquest llibre allò que va elevar a una 
fama eterna la persona de la Duplessis, per-
què, l’any 1853, Verdi va escriure una òpera 
basada en la novel·la de Dumas anomenada, 
com sap tothom, La traviata, és a dir, “l’extra-
viada” o “la foraviada”, en al·lusió al seu últim 
ofici. És una de les obres més habituals del re-
pertori universal, i en ella, com a la novel·la 
corresponent, Marie Duplessis va assolir 
molta més dignitat i glòria que no havia obtin-
gut en la seva vida atzarosa de cortesana. 

Així, com és un tòpic en l’art universal, una 
persona se sobreviu com a personatge heroic 
en les pàgines d’un llibre o en la partitura 
d’una òpera sempre vista i admirada.✒
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Ningú ho ha demanat 
però fa bon dia

Aquesta nit 
caminarem junts fins a 
trobar el setè estel 
Un dia, el pare de Roger Mas li va 
deixar anar: “Agoita, si tu vols algu-
na cosa a la vida, posa els collons so-
bre la taula. Persegueix-la. Si a mi no 
em sembla bé, et posaré bastons a 
les rodes, però si no desisteixes i 
veig que allò és el que realment vols, 
et faré costat”. Diu el cantautor que 
aquelles paraules el van eixorivir 
fort: “I aquí em teniu, vint anys des-
prés, escrivint aquest llibre, amb 
nou discos sota el braç i cantant per 
a una gent fantàstica que em ve a 
veure als concerts”. Del seu pare, en 
Roger també n’ha heretat “la passió 
per la benzina i per esquiar, que són 
dues trepidants maneres de caval-
car el paisatge”. 

El pare de Lluís Gavaldà és el seu 
heroi. “No l’hi he dit mai, però em 
sembla que quan m’obre la porta de 
casa seva i l’abraço ho nota una mi-
ca. Sempre he intentat assemblar-
m’hi, he copiat tot el que he pogut de 
la seva manera de ser, el seu sentit 
de l’humor, la seva sornegueria fina, 
la seva curiositat insaciable, la pas-
sió per la literatura, el cinema, la 
música i la fascinació que sempre li 
ha provocat l’art en general i la be-
llesa en particular”. També n’ha co-
piat les manies: “No suporto els mu-
sicals, m’agrada menjar-me la frui-
ta dret a l’aigüera i penso que Elvis 
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Presley està sobrevalorat”. Tot això 
ve a tomb perquè en Lluís ha culti-
vat a consciència la fòbia antimo-
nàrquica paterna, i ara tocava intro-
duir la cançó Jo vull ser rei. 

Trobo un regal que coincideixin 
a les llibreries aquests dos volums: 
Lletres, de Lluís Gavaldà (Bridge), i 
El dolor de la bellesa, de Roger Mas 
(Empúries). Em provoquen una 
emoció similar a la que vaig tenir fa 
dos anys amb La forma d’un sentit, 
de David Carabén (Empúries): 
aquell també me’l vaig empassar 
amb la fal·lera de quan escolto un 
disc nou delerosa de fer-me’l meu. 
(Deixeu-me dir que la Magrana pu-
blicarà a principis de maig Tot el que 
he cantat, que aplegarà les lletres 
completes de Raimon i que coinci-
dirà amb els dotze recitals de comi-
at del cantant al Palau de la Música.) 

Gran poeta entre 
músics i gran músic 
entre poetes 
 
Lluís Gavaldà ens adverteix d’entra-
da que “explicar el significat d’una 
cançó és la manera més fàcil d’es-
patllar-ne tota la màgia, és esquar-
terar-la sense anestèsia”. Tant ell 
com Roger Mas opten per obrir-nos 
la porta dels universos respectius 
sense desfer la màgia d’unes can-
çons que ja són tan seves com nos-
tres. El resultat: dos llibres a mig ca-
mí entre el cançoner i el dietari, per-

sonals i transparents, que s’acosten 
prou –crec– al que han pretès ser. 

Què és un cantautor? Respon Ro-
ger Mas: “Gran poeta entre músics i 
gran músic entre poetes. És a dir, 
servidor”. Jaume Sisa matisa en el 
pròleg que “el Roger no és un male-
ït cantautor, sinó un cantautor pos-
seït”. I de què parlem quan parlem 
de cançó? “No sé si hi ha una mane-
ra més senzilla i directa d’intentar 
explicar i compartir lo inefable”, es-
criu el de Solsona [i que bé, afegei-
xo jo, que els editors li hagin man-
tingut el lo neutre]. 

Veig que heu repintat 
portes i finestres de 
blau cel 
 
El cantant i compositor d’Els Pets 
confessa que li agrada més escriu-
re que cantar. Podria sobreviure 
sense fer cançons, però se li faria 
una muntanya no poder escoltar-
ne. “Encara em mou una curiositat 
gairebé infantil per descobrir una 
tornada o una lletra que m’enamo-
ri, que m’enganxi com un caramel 
de cafè amb llet”. Això em fa pensar 
en aquella melodia que va parir en 
un autobús, sortint d’un assaig. Li 
feia por oblidar-la abans d’arribar 
a casa i va anar fent revolts per Tar-
ragona per esquivar possibles cone-
guts. S’ho hauria pogut estalviar: la 
cançó s’enganxava més que un xi-
clet. Es deia Bon dia.✒
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Diem que no podríem viure sense els llibres i diem veritat, però hi 
ha una altra cosa que necessitem com l’aire: les cançons


