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REMINISCÈNCIES MIQUEL DE PALOL

Novetats
en el mercat

esprés que les ultraavantguardes
d’ara fa cent anys –i algunes
menys– portessin al límit les

formes expressives de les arts –per cert,
amb gran escàndol dels bons burgesos–,
algunes fins pràcticament l’aniquilació i
el silenci –un procés que en alguns ca-
sos dura fins als anys seixanta–, a la vis-
ta de l’abisme els artistes es van refugiar
en les revisitacions estilístiques, en els
neos, els posts, en diverses actituds més
o menys crítiques, classisitzants i/o
eclèctiques. Els conceptes variaven so-
vint més de nom que de fons, i com que
les circumstàncies i els autors eren dife-
rents, les similituds profundes costaven
d’identificar. Algunes encara costen
avui.

La idea d’innovació havia perdut el
tradicional caràcter de competició lliga-
da substancialment a la propietat a par-
tir del moment en què l’artista no era
l’empleat d’un amo, i per tant, al marge
de la qualitat i la consistència intel·lec-
tual de la seva obra, un individu sense
drets, i havia passat a ser ell mateix pos-
seïdor de la seva obra, una transforma-
ció paral·lela a la del súbdit en ciutadà.

Però ara, quan el ciutadà ja tan sols
pot aspirar a mantenir-se com a consu-
midor, la propietat de l’obra de l’artista
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ha sofert una socialització forçada ca-
paç de diluir encara més que no ho esta-
va la idea d’innovació. El retorn a l’ano-
nimat premedieval resulta tan divertit
per a uns com inquietant per a d’altres,
i no deixa de tenir la gràcia de no tenir
ni punyetera idea de cap a on es va.

En un món on tot torna a ser possi-
ble, i per tant impossible, i tot sembla
de tots, o sigui que res no és de ningú
–tret d’allò que és dels amos, és a dir,
tot–, la modernor són les obres antigues
passades pel sedàs de la visió i els mit-

jans expressius actuals. On porten les
noves tecnologies? Poques vegades a un
aprofundiment de les més brillants con-
secucions i dels recursos més útils. La
mercantilització de l’art –i del pensa-
ment– fa que n’emanin efectes (per no
dir-ne productes) cada cop més sem-
blants als del circ. L’absurd impregnat
de tragèdia mana en les obres noves, la
pallassificació mana en la revisió de les
tradicionals. Aquest cronista no té res en
contra de les funcions corporals, al con-
trari, algunes em semblen molt divertides,
però m’agradaria veure i sentir òperes de
Mozart sense haver de contemplar els cal-
çotets dels cantants ni que algun d’ells de-
fequi a l’escenari. El muntador a qui pla-
guin aquestes pulsions, que compongui
ell mateix una obra i la localitzi al vàter, a
l’escorxador, a cal ginecòleg, a la perru-
queria o on li plagui, però si us plau que
no esquitxi Èsquil, Shakespeare, Txèkhov,
Pirandello... ❋

E
El retorn a
l’anonimat
premedieval
resulta tan
divertit per a
uns com
inquietant per
a d’altres, i no
deixa de tenir
la gràcia de
no tenir ni
punyetera
idea de cap a
on es va

Il·lustració:
PEP DUIXANS

La guitarra

ESTIMADA PSICOANALISTA JORDI CERVERA

uan vaig decidir estudiar i prepa-
rar-me de valent amb tots els
meus coachs literaris per arribar

a ser un escriptor de primera no em van
avisar que això aniria més amunt i avall
que el Shambala (per allò de viure sempre
un pas endavant i superar la síndrome
Dragon Khan, que ja cansa). Ara resulta
que et mates estudiant trames plenes
d’emocions i de girs argumentals, apre-
nent a fer subordinades com Déu mana, a
respectar les normes d’ortografia, cons-
truint frases que lliguin, que vulguin dir

Q coses i que tinguin trempera, i li donen el
premi Nobel a un paio amb un barret que
toca la guitarra, bufa una harmònica i no
diu ase ni bèstia ni a sa mare.

Com que en una d’aquestes lliçons ja
vaig aprendre que cal transformar les der-
rotes en victòries mentre beus camamilla i
te vermell (una herba que es beu i que ara
mateix no recordo si l’IEC diu que es pot
escriure sense accent o amb accent) i et re-
laxes fent abdominals, doncs he aparcat
per uns dies els meus cursos de Com ven-
dre més llibres que la Rowling i el Ruiz Za-

fón sumats i m’he apuntat a un que es diu
Aconsegueix en tres mesos que l’Eric Clap-
ton al teu costat sigui un mindundi.

I funciona. Sí senyors! El meu profe
m’ha dit que em deixi anar i jo ja he creat
una cançó. Tres acords: sol, do i re, i una
lletra actual i polèmica i ja està. “Quants
priorats et calen per sortir abans no et fa-
cin bufar, la resposta, amic meu, la tens en
un got, la resposta, xiquet, la tens a dins el
vi”. Ara només cal un tuit ben retuitejat
que faci la difusió correcta i el premi No-
bel de literatura 2017 ja és ben meu. ❋


