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Quin estiu! (2)

Un aspecte també rellevant dels fets cul-
turals que s’han produït al llarg 
d’aquest estiu han estat els festivals de 

música esdevinguts en diverses poblacions 
del país, des de Cadaqués fins al Vendrell, i 
potser més al sud i tot. 

La majoria d’aquests festivals estiuencs 
havien estat dedicats, fa vint o trenta anys, a 
la música clàssica sobretot, com succeeix en-
cara als festivals, posem per cas, de l’Albert 
Hall, d’Edimburg, de Salzburg o d’Ais de Pro-
vença, i de molts altres indrets de la part cul-
ta del continent. La preponderància de la gran 
tradició musical europea, en especial la de les 
èpoques clàssica i romàntica, era evident, i els 
concerts s’omplien d’aficionats i melòmans. 
Fins i tot el festival de Peralada, molts anys 
enrere, havia ofert sis o set concerts clàssics 
de gran calibre, entre ells òperes de Haendel 
representades amb decorats i vestimentes 
d’època, vull dir sense els inevitables trans-
vestiments que ara són moda. 

Llevat del festival de Torroella de Mont-
grí i de la Schubertíada de Vilabertran 
–aquests dos, a l’altura proporcional de fes-
tivals europeus com els que he esmentat més 
amunt–, també el del Vendrell, i poca cosa 
més, la major part dels festivals d’estiu han 
bandejat quasi del tot els concerts de músi-
ca clàssica, i han cedit el pas a les diverses 
formes de la música més dels nostres dies, 
com ara la música folk, pop, jazzística, rock i 
electrònica. David Bisbal, Els Catarres o el 
conjunt Nadie Sabe Nada han estat prepon-
derants, i amb molt de públic, en uns festi-
vals que temps enrere, com hem dit, presen-
taven simfonies de Mozart o Beethoven, 
òperes antigues –Monteverdi inclòs– i con-
junts de cambra. 

Al Festival de la Porta Ferrada només s’hi 
ha vist, de la gran tradició musical, Jordi Sa-
vall i els Solistes del Covent Garden. Al de 
Peralada la música clàssica, entesa seriosa-
ment, només ha estat representada per Les 
Arts Florissants, amb William Christie. La 
resta, és a dir, Juan Diego Flórez, Gustavo 
Dudamel o els dos Verdis programats, una 
Aida i una Extraviada, ha estat, de fet, presi-
dida més per l’expectació i la potència espec-
tacular que per un refinat sentit del que és la 
gran música històrica. Cadaqués mateix, on 
s’havien sentit enormes concerts de clàssi-
ca, aquest any només ha vist desfilar, en 
aquest sentit, el Quartet Leipzig. I a Cap Roig 
–súmmum de la festivalitis a mida dels es-
tiuejants pixapins– només va fer-hi aparició 
Ainhoa Arteta. 

Per què fa vint o trenta anys els festivals 
d’estiu de música presentaven uns programes 
tan clàssicament rigorosos, i ara no? ¿No ens 
separaven de Bach, fa dos o tres decennis, 
quasi els mateixos anys que ens en separen 
avui, és a dir, diversos segles? Simplement, 
el públic català ha deixat de ser format en el 
terreny de la música clàssica –de fet, els esco-
lars ja no es formen en res amb pes històric– 
i els festivals han cedit a les modes que divul-
guen els sònars i els primaverasounds, i a la 
música més divulgada entre la gent jove, tot el 
dia amb els pinganillos a les orelles. Un altre 
llegat de la tradició culta d’Europa que se n’ha 
anat en orris.!

Escriure com si no hi 
hagués jutges

Arribarà un dia que el 
nostre present 
s’haurà apagat del tot 
Arribarà un dia que totes les imat-
ges desapareixeran. “S’esvairan to-
tes de cop com ho han fet els milions 
d’imatges que hi havia darrere els 
fronts dels avis morts mig segle en-
rere, dels pares també morts”. Tot 
s’esborrarà en un segon. I potser del 
que es tracta és de salvar d’alguna 
manera els dies i els anys passats en 
aquest món, abans que el temps ens 
mati i la memòria s’esfumi. 

Recordaré sempre –és un sempre 
relatiu, un sempre que vol dir fins 
que em mori– com i quan vaig des-
cobrir Annie Ernaux (Lillebonne, 
Normandia, 1940). Va ser a la llibre-
ria Tipos Infames de Madrid, un 
d’aquells llocs que són casa i em són 
casa. (Entre parèntesis: a Barcelona 
també hi ha llibreries així, fins i tot 
n’hi ha d’especialitzades en femi-
nisme, diguin el que diguin algunes 
veus desinformades que fan córrer 
bestieses via Twitter). 

Entrar en contacte amb l’obra 
d’Ernaux –molt més tard del que 
m’hauria agradat, de la mà de La 
mujer helada (Cabaret Voltaire, 
2015)– em va provocar un sacseig 
interior d’aquells que et provoquen 
els escriptors que et transformen. I 
em vaig abocar a recuperar el temps 
perdut, fent meus títols com ara Pu-
ra pasión (Tusquets, 1993), La ver-
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güenza (Tusquets, 1999), El aconte-
cimiento (Tusquets, 2001), El lugar 
(Tusquets, 2002),  La ocupación 
(Herce, 2008), Los años (Herce, 
2008) i La otra hija (KRK Edicio-
nes, 2011). En català, Llibres de l’Ín-
dex havia traduït el 1992 Pura pas-
sió. I, per sort –m’ho prenc com un 
bon presagi–, ara Angle Editorial 
acaba de publicar Els anys, amb tra-
ducció de Valèria Gaillard. John 
Banville va dir que aquest llibre era 
“una revolució, no sols en l’art de 
l’autobiografia sinó en el propi art”. 

L’art de mostrar-se 
despullada per 
despullar els lectors 
 
La prosa autobiogràfica, franca, hip-
nòtica i depurada d’Annie Ernaux 
se’t fica endins com qui no vol la co-
sa, perquè l’autora s’obre en canal i 
domina com ningú la tècnica narra-
tiva de mostrar-se per mostrar-nos, 
individualment i de forma col·lecti-
va. “Sempre vaig voler escriure com 
si no hi hagués de ser quan publi-
quessin el que he escrit –va confes-
sar a La ocupación–. Escriure com si 
m’hagués de morir a l’acte i ja no hi 
hagués jutges”. Només així, crec, 
pot un creador connectar del tot 
amb els qui el llegeixen i s’hi projec-
ten. Com si no hi hagués jutges. 

En el meu univers íntim, els lli-
bres de la francesa Annie Ernaux di-
aloguen amb els de la nord-ameri-

cana Vivian Gornick, un altre dels 
descobriments enlluernadors que 
tinc la sensació d’haver fet amb dè-
cades de retard (gràcies, Eugènia 
Broggi). I m’adono que, d’un temps 
ençà i ni que només sigui per com-
pensar la sobredosi acumulada de 
lectures masculines, em sento més 
atreta per les veus de dona. 

Una dona sense 
homes és o no és un 
peix sense bicicleta? 
 
“Ens paràvem a pensar en la nostra 
història com a dones –escriu Er-
naux a Els anys–. Ens adonàvem que 
no havíem rebut la part que ens per-
tocava de llibertat sexual, creadora, 
de tot el que existia per als homes. 
[...] Despertades de l’ensopiment 
conjugal, assegudes per terra sota 
una pancarta on es podia llegir Una 
dona sense homes és un peix sense bi-
cicleta, recorríem les nostres vides, 
ens sentíem capaces d’abandonar 
marit i fill, d’alliberar-nos de tot i es-
criure coses crues”. Fins al bany de 
realitat: “De tornada a casa, la deter-
minació es refredava, la culpabilitat 
brollava. Ja no vèiem com ens podí-
em alliberar, ni per què”. 

Arribarà un dia que desapareixe-
ran totes les imatges. Que l’avui 
s’haurà mort de per vida. Aquell dia, 
quan els fills dels fills dels nostres 
fills no recordin ni els nostres noms, 
encara perviuran els bons llibres.!
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“Només tenim la nostra història i no ens pertany”, diu la frase 
d’Ortega y Gasset que encapçala ‘Els anys’ d’Annie Ernaux


