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David Bowie

Beethoven llegia, i això li va permetre 
triar un poema de Schiller, An die Freu-
de, per musicar-lo a l’últim moviment 

de la Novena simfonia. Schubert va llegir els 
poetes romàntics del seu temps –també Go-
ethe– i va agafar-ne textos per fer moltíssi-
mes cançons. Wagner coneixia molt bé la li-
teratura medieval alemanya, i això li va ser-
vir per restaurar els mites dels nibelungs a les 
seves òperes. Brahms devia haver llegit Höl-
derlin, perquè va compondre una gran parti-
tura amb el text del Cant del destí, del llibre 
Hiperió, o l’eremita a Grècia. Debussy havia 
llegit Mallarmé i Maeterlinck, i en va fer du-
es obres de molta categoria: L’après-midi 
d’un faune i Pelléas et Mélisande. A Bernstein 
li agradava Candide, de Voltaire, i a Britten 
La mort a Venècia, de Thomas Mann, i en van 
fer sengles òperes. Fins i tot Carl Orff, que era 
filonazi, coneixia els carmina goliàrdics, i en 
va fer una obra extraordinària, molt escol-
tada arreu. Etcètera. 

Però solíem pensar que tots els músics de 
la tradició rock i folk, fins als nostres dies, 
eren persones poc cultes literàriament. 
Doncs ara s’ha sabut que David Bowie, una de 
les icones de les músiques contemporànies 
alienes a la tradició clàssica, viatjava sempre 
amb un bagul ple de llibres, i que no se’n po-
dia estar. Per tal que tothom tingui segura no-
tícia d’aquestes lectures, que eren cap a un 
centenar, una editorial de Barcelona ha publi-
cat la llista dels “imprescindibles” de Bowie, 
acompanyada de comentaris molt correctes 
del crític literari John O’Connell, El club de 
lectura de David Bowie (Blackie Books, 2019). 
Als coneixedors d’aquesta llista i lectors habi-
tuals no els sorprendrà que Bowie portés sem-
pre dins el bagul llibres com ara Lolita, de Na-
bokov; A la carretera, de Jack Kerouac, o els 
Tales of Beatnik Glory, d’Ed Sanders, perquè 
són llibres de culte de la seva generació. Però 
ja resulta més sorprenent que Bowie fos addic-
te a llibres com la Comèdia, de Dante (només 
l’Infern); la Ilíada; Al castell de Barbablava, de 
George Steiner (!); El lloro de Flaubert, de Ju-
lian Barnes; El guepard, de Lampedusa; El ze-
ro i l’infinit, de Koestler; El pont, de Hart Cra-
ne, o Berlin Alexanderplatz, de Döblin. 

Tots els amics de les noves formes de mú-
sica faran bé de seguir l’exemple de David 
Bowie, que a Catalunya podria haver estat 
membre distingit de l’Acadèmia de Bones 
Lletres.!
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Mentre les coses 
passen, no passa res

Gent desesperada 
d’una desesperació 
que ve de fora 
“Un desastre s’explica bé des del fu-
tur, fins i tot des del passat, però des 
del present es fa dificultós exposar-
lo”. Dit això, Núria Busquet Molist 
ens converteix en espectadors –en 
present– d’un atemptat històric: 
“Veig l’explosió en directe a la pan-
talla de televisió que han format les 
finestres. Les flames s’esbatanen, 
en un tumult acollidor, s’atansen al 
nostre edifici fins a tocar-lo, besar-
lo, amb una lentitud que sembla tre-
ballada a base d’un assaig tossut, 
persistent, al llarg dels anys”. 

I ara la Jane ja no veu flames sinó 
persones. Futurs cadàvers. “Cauen 
enganxats a l’edifici, com si a l’últim 
moment poguessin ser capaços 
d’agafar-se, al vol, en una biga, un 
llençol o algun objecte que els per-
meti salvar-se. Estan desesperats 
d’una desesperació que ve de fora. 
No volen morir, per això salten. Sal-
ten per salvar-se les vides, i moren 
en el salt”. 

La Jane d’aquell 11 de setembre 
poc abans de les nou del matí no sap, 
no pot saber, que al cap de no res un 
segon avió impactarà contra la tor-
re on és ella, ni que totes dues torres 
estan condemnades a caure: a les 
deu menys un minut la primera, a 
dos quarts menys dos minuts d’on-
ze, la segona. La seva. 

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

Cauen les torres 
quan la Jane tot just 
aprenia a alçar-se 
 
“La veritat –insisteix la veu narra-
dora–, la veritat certa és que mentre 
les coses passen, en present, no pas-
sa res. És el passat, el problema. El 
passat vist, és clar, des del present”. 

Si no tinguéssim memòria, el que 
ens passa no ens acabaria de passar 
del tot. És en reviure el passat que 
en veiem la pel·lícula acabada, fixa-
da per sempre a la ment. Per això la 
pròpia mort no ens hauria d’espan-
tar: no hi serem per recordar-la, per 
reviure-la, per fixar-la enlloc. 

El segon avió s’estavella a la plan-
ta on era la Jane fa tan sols uns ins-
tants. Sembla clar que ella ha esqui-
vat la mort pels pèls, aquest matí ne-
gre. A partir d’ara serà una supervi-
vent al quadrat. La catàstrofe l’ha 
enxampada a l’epicentre físic del 
drama i en una dimensió anímica 
estranya. Havent-se-li esfondrat el 
projecte vital que havia fet seu fins 
llavors, es troba en plena recons-
trucció, sense rumb clar. Té cin-
quanta anys i tot just està aprenent 
a alçar-se de nou, quan cauen les 
Torres Bessones. 

La Jane és la protagonista de Zo-
na zero, una novel·la de Núria Bus-
quet Molist (Cardedeu, 1974) publi-
cada per LaBreu Edicions en què es 
fusionen la història minúscula i la 
majúscula. Caigudes paral·leles, o 

consecutives, que l’autora descriu 
amb traça per mitjà d’instantànies 
de la tragèdia, somnis premonitoris, 
apunts de la vida enfonsada, sessi-
ons amb el terapeuta. 

La guerra mundial, les 
classes de natació i el 
canvi de paradigma 
 
Sembla inevitable, quan es barreja 
la història petita amb la història 
grossa, recordar la famosa anotació 
de Franz Kafka al seu diari, el 2 
d’agost de 1914: “Alemanya ha de-
clarat la guerra a Rússia. A la tarda, 
he anat a nedar”. La piscina de 
Kafka m’esquitxa el cervell d’aigua 
tractada mentre llegeixo la novel·la 
de Busquet. També em va ressonar 
quan llegia una altra novel·la d’un 
altre autor català ambientada l’11 de 
setembre del 2001: Els finals no ar-
riben mai de sobte, de Salvador Ma-
cip (Enciclopèdia Catalana). 

En el llibre de Macip, la crisi per-
sonal coincideix de nou amb la cri-
si a gran escala. L’atemptat marca el 
final d’una era, un canvi de paradig-
ma a tots nivells. En Guillem, que fa 
de metge a Manhattan i enganya la 
Sandra amb la Martha, entén que la 
vida no és un joc i que haurà de 
prendre decisions. Tot esperant 
atendre els ferits, li arriba el mo-
ment kafkià: veu que li han crescut 
massa els cabells. “El món s’acaba i 
jo pensant a anar al perruquer”.!
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L’11 de setembre del 2001 es va fusionar la història 
grossa amb les històries petites de cadascú


