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Aquesta tarda es fa a L’Auditori de Barcelona l’última representació de la
Cantània d’enguany, un encert educatiu que fa dues dècades que funcio-
na. Cada any l’organització encarrega a un escriptor la lletra d’una canta-
ta i un músic en fa una peça d’una hora que treballaran durant tot un curs
els grups de quart a sisè de primària que s’hi apuntin. Això ha volgut dir
uns vint-i-cinc mil escolars, poca broma. Els mestres de música en són
els principals artífexs, però també hi col·laboren altres docents perquè la
Cantània inclou vestuari i coreografia.

Enguany he tingut el privilegi de veure com un text meu era musicat de
manera magnífica per Enric Palomar, treballat a les aules i, finalment, re-
presentat en diversos auditoris. La història que em vaig empescar reivin-
dica la importància del llenguatge verbal entès com a font de plaer, però
si me’n faig ressò aquí és pel títol: Beceroles. Les beceroles són els pri-
mers rudiments d’una ciència i, específicament, llibrets o cartells per
aprendre les lletres de l’alfabet. És a dir, l’abecé. El seu origen és ben cu-
riós: d’abecedari van passar a abeceroles i d’aquí, segons Coromines “per
contracció mig-infantil”, a beceroles. ❋
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imecres de la setmana pas-
sada vaig llegir que a l’Ate-
neu Barcelonès se celebraria
al vespre un debat sobre el

llibre d’Armand Obiols Cartes a Mer-
cè Rodoreda, del qual els vaig parlar
fa unes setmanes, i me les vaig pro-
metre molt felices. Segons figurava
en el programa publicat pel mateix
Ateneu, hi havien d’intervenir Anna
Maria Saludes, “filòloga i curadora de
l’obra, professora de literatura a les
universitats de Florència i Pisa”, Ser-
gi Jover, “ponent de la Secció de Llen-
gua i Literatura”, i Anna Punsoda,
“vocal de la Junta Directiva de l’Ate-
neu Barcelonès”. L’acte duia un títol
suggeridor: Mercè Rodoreda i Ar-
mand Obiols; a favor i en contra de
les correspondències. A les set en
punt del vespre ja em tenien a la sala
Verdaguer de la casa de la Canuda.

Com que en aquest país i també en
un lloc tan seriós com l’Ateneu merei-
xen més respecte els que fan tard que
els que són puntuals, l’acte va comen-
çar quan passaven deu minuts de
l’hora anunciada. Van asseure’s a la
taula un senyor amb mitja barba que
com que no es va presentar només
puc suposar que efectivament es trac-
tava de l’anunciat Sergi Jover, i una
senyora que encara bo que ens va ser
presentada perquè així vam saber
que era Anna Maria Saludes i no An-

D
na Punsoda, de la qual no vam tenir
cap notícia en tota la vetllada.

El senyor va començar atacant un
excel·lent i documentat article que
Lluís Bonada acabava de publicar a El
Temps sobre el llibre. Va dir que tro-
bava l’escrit i el seu autor “masclis-
tes” pel fet d’afirmar que Armand
Obiols i Mercè Rodoreda eren
“amants”. Quines coses més estra-
nyes. Ens trobem davant les epístoles
de dos amants, dos amants declarats
i estabilitzats, dos amants que no
s’amaguen de ser-ho, i es veu que la
paraula amant és censurable. Com
n’hem de dir, “ponent de la Secció de
Llengua i Literatura” de l’Ateneu, per-
què no sigui “masclista”?

Aviat vaig entendre per quin motiu
el senyor i la senyora que ocupaven la
taula estaven de mal humor. Com que
són admiradors de Mercè Rodoreda,
com que consideraven que aquell acte
era una prolongació dels fastos que es
van celebrar l’any passat per comme-
morar l’Any Rodoreda, no volen que
sigui dit el que diu el llibre que ell pre-
sentava i ella ha curat: que Armand
Obiols va influir poderosament en la
redacció de La plaça del Diamant.
Reconèixer-ho és com treure mèrits a
l’autora que estimen i és, suposo, un
acte de masclisme. El que passa és
que si el llibre Cartes a Mercè Rodore-
da té algun interès és per les disset

cartes que expliquen com La plaça
del Diamant va ser polida molt a fons
a quatre mans: les mans d’ella i les
mans d’ell, les mans de dos amants.
Si aquestes cartes s’obliden, com es
van voler oblidar l’altre vespre a l’Ate-
neu, els escrits d’Armand Obiols te-
nen un abast molt limitat, també lite-
ràriament. Ja ha dit Sam Abrams que
Armand Obiols va ser un escriptor de
poc tremp, consideració que fa exten-
siva a la majoria de membres de l’ano-
menada “Colla de Sabadell”.

A les vuit ja en tenia prou d’aquest
color, i em vaig aixecar i me’n vaig
anar. Si a partir de llavors es va en-
trar en matèria i es va parlar d’“a fa-
vor i en contra de les correspondèn-
cies”, ho hauré de preguntar a l’amic i
erudit Narcís Garolera, que hi era i
s’hi va quedar, amb aquella paciència.

Una pregunta per acabar. Per què
quan un parlant del català central es
refereix a Joan Sales, un altre mentor
–dispensin– i l’editor de la Rodoreda,
pronuncia el seu cognom com els fi-
nolis diuen Pedralbes o Blanes, o si-
gui amb la e castellana i com qui con-
juga la segona persona del singular
del present del verb castellà salir, jo
salgo, tu sales? A la senyora Saludes
bé li diuen i ella es fa dir com la sego-
na persona del singular del present
del verb català saludar. Jo saludo, tu
saludes. ❋
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nen retret, la idiosincràsia familiar, el cre-
uament de cultures i les neurosis que tan bé
sap rendibilitzar. Tot computat en una perso-
nalitat que no carbura com la resta dels mor-
tals i produeix una obra inimitable, de mirada
peculiar sobre l’ésser humà i la gent de la cultu-
ra, més al gust del públic europeu que de l’ame-
ricà mig.

Una altra cosa és que hagi explotat la condició
genial tan sistemàticament que, des de fa més
d’una dècada, intuïm que ja ens ho ha dit tot i es
limita a fer recreacions de les seves dèries. Això
sí, amb un ofici envejable, trufat d’ocurrències
marca Allen i un nyigo-nyigo addictiu per als
seus incondicionals, que ja fa llista de les pel·lis
bones (rebrots de la intel·ligència creativa) i les
no tan bones (amb aquella música agradable),
sense perdre la marca de fàbrica.

Ja no ens sorprèn amb els conflictes senti-
mentals de parelletes esnobs i li coneixem de llu-
ny els mecanismes còmics i dramàtics; això
quan no cau en pitafis com Vicky Cristina Bar-
celona (malgrat que mai no sabrem si el refregit
de tòpics va ser fruit d’hores baixes o una respos-
ta mordaç als deliris provincians que va desper-
tar el rodatge). Ara sembla que hagi repetit l’ope-
ració publicitària a París, però aquesta vegada
opera sobre un detonant molt més inspirat (la
mitificació de les èpoques passades), i aconse-
gueix que li disculpem la reducció dels grans mi-
tes dels anys vint a un repertori de titelles. A un
altre no li perdonaríem l’esquematisme, però ell
sap embolicar-ho tot amb perícia. I és que la mú-
sica dels genis sempre té la virtut de sonar bé i
recordar-nos els seus moments inoblidables. O
és que no perdem l’esperança de descobrir un al-
tre Match point. Sí, per molt que lamenti que
tots els genis acaben esbravats, continuaré pen-
dent del que faci el llunàtic de Manhattan. ❋


