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i ha en la mateixa essència de la
cultura un efecte de ressonàn-
cia i autocontemplació que ens
fa girar-nos cap a les figures

dels qui tanquen la seva trajectòria.
Quan es fa des d’un cert coneixement de
la matèria en qüestió, no és feina d’autor
d’obituaris, sinó reflexió de fons, il·lumi-
nació de l’estat de la qüestió. Aquests
dies han deixat el món dels vius dues fi-
gures destacades de la música, Gustav
Leonhardt i Montserrat Figueras; de l’un
en tinc unes quantes gravacions, per no
dir moltes, i l’he escoltat en directe uns
quants cops; en una ocasió, fa potser uns
quinze anys, en un concert d’orgue a la
catedral de Barcelona, objecte d’una res-
tauració que ara ja està superada. De la
Montserrat Figueras també en tinc di-
versos enregistraments, i vaig tenir oca-
sió de conèixer-la personalment gràcies
als bons oficis de l’amic poeta Manuel
Forcano; em va semblar una persona en-
cantadora, de tracte molt afable i espe-
cialment capaç –igual que en Jordi Sa-
vall– de parlar de les seves coses amb els
profans sense allunyar-se ni condescen-
dir, de fer-te sentir que considera el teu
parer sense que puguis apreciar si es re-
baixa o no –en termes intel·lectuals, em
refereixo–, una qualitat poc freqüent
que atorga al qui la té un aire benèvola-
ment aristocràtic i que un, si en èpoques
primerenques ha practicat l’exabrupte
per impaciència, per tedi, per supèrbia o
per inseguretat, amb els anys hauria
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d’aprendre –si li plau– a adquirir i a culti-
var.

Leonhardt el vaig trobar fa uns quants
anys en una cafeteria a Leipzig, a l’hora
musicalment intempestiva de les tres de
la tarda. Jo anava amb les mans a les but-
xaques i ell prenia notes en una petita lli-
breta. No hi havia ningú més en el local,
per cert curiosament decorat amb mèn-
sules amb elefants de fosa, i no vaig gosar
dir-li res, no per falta de barra –al llarg de

la vida m’he tallat poques vegades a l’ho-
ra d’empaitar qui fos–, sinó perquè em
va semblar realment ocupat en una feina
que jo no em sentia amb dret a destor-
bar. Cinc hores més tard va dirigir una
memorable sessió de Cantates de Bach a
la Thomaskirche.

Es diu sovint que els morts continuen
vius en el record dels qui els estimen i els
aprecien. La idea, sens dubte ben inten-
cionada, em sembla poc efectiva, i en tot

cas escassament consoladora pel qui no
hi és, que no està tampoc en condicions
de ser consolat. Ja em sembla, en canvi,
més palpable el fet que els artistes poden
arribar a tenir una certa dimensió de du-
rada en les seves obres. I uns artistes
més que d’altres: un escultor, un arqui-
tecte, un poeta, deixa certament una
obra, però només per aquells qui els van
conèixer, i encara els qui els van conèi-
xer molt, es pot dir que l’obra registri
una part important i reconeixible de la
seva substància com a persona. L’obra
d’art ja no emet res, la seva essència és
completament passiva i l’únic hàlit és en
el receptor.

En canvi un intèrpret de música sí que
ha deixat una part substancial d’ell ma-
teix en els enregistraments, el seu pols,
la respiració, tant com un actor en una
pel·lícula, o gairebé més, perquè el melò-
man pot arribar a ser més agut, més inci-
siu, més creatiu que cap altre degustador
d’art en l’estimació dels detalls perso-
nals. Vull dir que ara, o d’aquí a cent
anys, no caldrà cap coneixement per dis-
tingir la presència de Lawrence Olivier o
de Núria Espert en una pel·lícula, però
Gustav Leonhardt i Montserrat Figueras
continuaran –no en tinc cap dubte– sent
una referència específica, concreta i del
seu art interpretatiu diferenciat de qual-
sevol altre, en funció de la qual seran ex-
pressament escoltats, i pel plaer dels
sentits, això últim sempre possible, i en-
cara desitjable... ❋

DISSOCIACIONS

La presència dels qui no hi són

Montserrat Figueras amb Jordi Savall van presentar ‘Dinastia Borgia’ ANDREU PUIG

MIQUEL DE PALOL

El mestre Puyal és polièdric. Les seves di-
mensions depassen el món de les retrans-
missions esportives que l’han portat i el
porten a tantes oïdes culers. No cal haver
llegit el seu aicnàlubmA (Reflexions sobre
la societat i els mitjans. Propostes per a la
nova televisió) per saber que en Puyal és
un teòric de la comunicació (semiòtic, li
diu l’espurnejant Iu Forn a la TdP). Tam-
poc cal estar al dia de les qüestions jeràr-
quiques per intuir la seva rellevància aca-
dèmica. És doctor honoris causa per la
Universitat Rovira i Virgili i membre de la
Filològica de l’IEC. I cal destacar les seves
aportacions lèxiques al llenguatge esportiu

català. Ja són mítics flèquit, orsai, hems, li-
nesman, la bimba o la idiosincràtica des-
cripció dels regats: s’escapoleix de l’esco-
mesa del contrari.

Ara fa un any (20-1-2011) em vaig fer
ressò des d’aquí de la seva proposta de
recuperar el terme vistaire (“fadrí que va a
vistes per tractar de festejar”, a l’Alcover-
Moll) per designar els buscadors de ta-
lents. L’altre dia li vaig escoltar dir que Val-
dés havia engospat la pilota. Vaig saltar
com un gat al navegador del meu mòbil,
vaig buscar el DIEC i em vaig posar a
aplaudir-los: al Valdés i al Puyal. Engospar:
“copsar, atrapar al vol”. ❋

Engospar?
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