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“De tota manera, érem feliços”
mb una prosa afable, Jordi Suñé, a
partir de converses amb dones de
llocs del Parc Natural de l’Alt Piri-

neu, nascudes entre el 1912 i el 1952, ha
construït un llibre deliciós. Les padrines pi-
rinenques han anat desgranant els fets es-
sencials de les seves vides. Amb una ordena-
da configuració temàtica, els seus records
ens condueixen a un món desaparegut a
partir dels canvis de tot ordre viscuts a les
valls situades entre Llesuí i Civís de ponent a
llevant i entre Esterri d’Àneu i Arcalís de
nord a sud. Canvis apamats al llarg de les se-
ves vides, com si el seu món primigeni s’ha-
gués girat com un mitjó.

Suñé tria fragments de les converses
–transcrites en la parla pallaresa– per anar

A estructurant els capítols del lli-
bre que responen tant al pas de
la vida –la naixença, la infància i
la joventut, el festeig, el casa-
ment, els fills, la mort– com a
tot allò que l’ha omplert –la fei-
na, les festes, l’alimentació–. De
la constatació de la duresa d’un
temps, d’uns llocs i d’unes cir-
cumstàncies no se’n deriva una
valoració entristida, ans al con-
trari, sabent molt bé que ara “es-
tem al cel” els records estan
amarats d’una intensitat viven-
cial que els fa dir que “de tota
manera, érem feliços”. Proba-
blement aquesta és la lliçó.

Hi ha molta humanitat con-
densada, una serena mirada en-
vers la vida transcorreguda que
en el fons ens interroga sobre els
desficis i les desmesures que ens
han semblat imprescindibles.
Les reflexions de l’autor reblen
el clau: “La mirada romàntica de
la ciutat cap al camp encara exis-
teix. Els urbans han idealitzat la
vida rural. Hi veuen una manera
de fer d’acord amb la natura, llu-
ny de les presses i les obligacions.
Aquesta és una mirada estàtica,
com si aquest món de la munta-
nya no hagués canviat mai. I ai-
xò, simplement, no és veritat.” ❋
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La gran desafecció
odríem considerar l’obra de Frie-
drich Nietzsche una monumental
simfonia, on res no és ni casual ni

prescindible, composta per tot un seguit de
motius musicals que es van ampliant en una
indeturable i eterna repetició de coneixe-
ments: en cada nova volta de l’espiral el seu
pensament arriba més i més lluny, més i més
amunt, fins a situar-se més enllà.

La seva voluntat de superar tot allò que al
llarg dels segles havia impedit a l’home d’ele-
var-se a les altures que a dreta llei li pertoca-
rien –el camí més sacrificat i exigent: “El que
és bell té les seves espines, ja ho sabem”–, el
determinà a deixar enrere fins i tot aquell que
(com reconeixia ja en el seu primer llibre, El
naixement de la tragèdia) li havia mostrat que
“l’art és la tasca més alta i la propietat pròpia-
ment metafísica de la vida”: Richard Wagner.

Com assenyala J. Creus al pròleg, se n’havia
allunyat progressivament, però no fou fins a
les seves dues darreres obres (El cas Wagner i
Nietzsche contra Wagner) que es produí la
pública declaració “d’una desafecció, un des-
eiximent, d’una ruptura” definitiva: “Girar
l’esquena a Wagner va ser per a mi un destí.
[…] Potser ningú no ha crescut tan perillosa-
ment lligat al wagnerisme, […] i ningú no
s’ha alegrat tant d’haver-se’n deslliurat.”

D’ell, de tot el que té a veure amb el seu país
–“Que a Alemanya la gent s’enganyi respecte a
Wagner no m’estranya. El contrari sí que
m’estranyaria”; “Tinc la desgràcia d’escriure
en alemany […]: amb tots els meus instints,
he declarat la guerra a Alemanya”, escriu a l’es-
bós d’una lletra a Hippolyte Taine, el 1888– o
està contaminat per la décadence: “La vida em-
pobrida, la voluntat de final, la gran fatiga”,
que impedeix al filòsof “ser la mala conscièn-
cia del seu temps”, per a la qual cosa li cal “una
profunda alienació, fredor, desencant envers
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tot el que és temporal”. Per més que hauria
preferit que no fos així, que no tan sols es man-
tingués íntegre, sinó que procurés enlairar-se
més i més cada dia –“És el Parsifal de Wagner
la seva secreta rialla de superioritat sobre si
mateix, el triomf de la seva suprema llibertat
d’artista, transcendència d’artista?... Un Wag-
ner que sap riure’s de si mateix? Prou que ho
desitjaríem”–, segons el seu parer el músic cai-
gué en el parany temptador del camí menys
agrest: “La corrupció, l’enfonsament dels ho-
mes és, en efecte, la regla.”

El que l’enlluernà quan era jove no complí
les seves elevades expectatives i es veié forçat
a donar-li l’esquena, per seguir el seu sever i
ardu camí de superació, que havia de dur
l’home una passa més enllà d’ell mateix: “Els
que exigim, tant en els llibres com en la músi-

ca, sobretot substància, i […] no ens acon-
tentem amb taules merament figurades ho
tenim pitjor [que la gent pueril]: Wagner no
ens dóna gaire on queixalar.”

És possible que no es tracti de les dues
obres fonamentals del filòsof, però no només
assoleixen un nivell ben poc discutible, sinó
que serveixen com a fidel imatge dels darrers
i sublims temps de racionalitat d’un dels més
grans pensadors de totes les èpoques.

Si, decisions polítiques a banda, volem ser
un poble normal, és necessari i forçós que dis-
posem de les obres completes de Nietzsche
en el nostre idioma. Com ho férem amb Ade-
siara, cal felicitar Edicions de 1984 per con-
tribuir-hi amb aquest tan cabdal gra d’arena.
Tant de bo que d’altres editorials s’animin a
seguir el seu lloable exemple. ❋
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Richard Wagner
i Friedrich
Nietzsche,
dos genis en el
món de la música
i en el de la
filosofia,
respectivament
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