
◆ C U L T U R A ◆VIII
A V U I

dijous

23 de gener del 2003

ARXIU

La Banda Municipal de Barcelona al Teatre Grec als anys 30

A R A C O M A R A

La Banda Municipal de Barcelona
i un nou Tres

C A R L E S H A C M O RE
l CD Tres Dodecamut
reprodueix, entre al-
tres coses, el preludi
d’un concert de la
Banda Municipal de

Barcelona, és a dir, els minuts
en què els músics afinen els
instruments i es preparen,
s’escalfen, per a la interpreta-
ció.

Són moments d’anarquia
musical, de música no dirigi-
da, que no segueix cap parti-
tura i que per això assoleix la
categoria d’orgue de gats, de
no-música, o de no gens mú-
sica convencional, una amúsi-
ca que tanmateix és música,
absolutament improvisada,
incoordinada, espontània, in-
disciplinària, en la qual l’atzar
ni tan sols ha estat cercat, hi
és immanentment.

En aquests preludis, que
són un desordre que preludia
un ordre –el de la peça a in-
terpretar–, no hi ha voluntat
ni de fer música ni de fer an-
timúsica, no hi ha cap inten-
ció ni pretensió musical ni
extramusical.

I el que en surt, d’aquests
preludis, no admet qualifica-
cions. I si algú mira de valo-
rar-ho o desvalorar-ho així o
aixà desvirtua absolutament
allò que n’ha sortit, que mai
no pot ser més o menys bo ni
més o menys dolent, ni un
nyap, ni una peça magistral,
ni tampoc una mediocritat.

Tres, el magnífic composi-
tor i intèrpret del silenci, en
gravar aquest preludi de la
Banda Municipal de Barcelona
–el qual, de silenciós, no en té
res– ha subratllat el soroll
col·lectiu que fan un munt

d’instruments musicals lliu-
rats, sense solta ni volta, a
l’individualisme.

Per tant, Tres, amb aquesta
gravació, ha fet una trans-
gressió en la seva diguem-ne
experimentació amb el silen-
ci. Aquí ha optat pel soroll. I
això li obre noves vies que l’a-
llunyen de la seva mística o
religiositat del silenci, amb el
benentès que qualsevol via
subliminadora de la música,
de l’art (encara que sigui en la
seva versió contramusical, o
sigui, el silenci), és un perill de
putrefacció per a la música,
per a l’art.

Després d’aquesta gravació,
Tres ho té pelut, que vol dir
que ha entrat en una via tan
engrescadora com l’anterior,
una perspectiva llampant que
li ha estat oberta per la per-
secució del silenci (allò ine-
xistent). Quin és aquest camí
nou de trinca? Ni Tres ni
ningú no ho sap ni ho pot
saber.

UN SILENCI TRENCAT
Dit d’una altra manera, el si-
lenci –fet i fet aconseguit per
Tres– s’ha trencat. Tres ha
parat l’orella al soroll dels
instruments de fer música,

que és soroll organitzat o no
organitzat. I Tres ha optat pel
soroll desorganitzat.

Si el magistral Tres tornés a
incidir en el silenci, a més de
potser caure en una redun-
dant nebulosa misticoreligio-
sa, en una retòrica del silenci,
tal vegada cauria en l’abisme
nefast de voler treure profit
d’una linealitat idealista, me-
tafísica, la qual és una altra
cosa penible en música, en
art.

L’ascesi del silenci no pot
ser una finalitat permanent.
Després del silenci, més enllà
d’aquest, hi ha altres coses a
descobrir, i aneu a saber si
inconscientment –que ja és
molt– el gran Tres les ha in-
tuïdes. El preludi de la Banda
Municipal de Barcelona pot
ser l’esclat d’un nou Tres que
emergiria del silenci amb
formes i maneres que no tin-
drien res a veure, o poc, amb
la música tal com l’entenem.

Aquest és un gran repte per
a Tres, i ell mateix se l’ha po-
sat, o més ben dit, la seva
pràctica l’hi ha portat. Si ell
encara ha d’incidir en el si-
lenci –per les raons subjecti-
ves que pugui tenir–, més val
que ho faci, fins als extrems:
seria un senyal que el límit
encara no li ha arribat.

La qüestió és què hi pot
haver, per al tossut i vital
Tres, després del silenci. Per-
què ni el silenci ni res no po-
den ser un port segur d’arri-
bada, un lloc on estar-s’hi. Del
silenci, i de res, ningú no en
pot treure suc per sempre.
Escolteu-lo, el preludi que ens
ha ocupat.

L ’ A P A R A D O R

Marion Gret i Yves Sintomer,
Porto Alegre. La esperanza de

otra democracia. Traducció de
Pedro Tena. Debate.

Barcelona, 2003.

D es del 2000, Porto Ale-
gre és el punt de troba-
da de tots els que llui-

ten per una altra mena de
globalització. Aquest assaig,
que també recull dades de la
realitat espanyola, analitza
l’experiència del fòrum.

Diversos autors, Quintet.
Edicions fets a mà.

Badalona, 2002.

P oemari col·lectiu, dins la
colecció de poesia Pont de
Petroli, amb peces de Joa-

na Bel, Enric Casasses, Coloma
Lleal, Jaume Sisterna i la poe-
sia visual de J.M. Calleja. La
qualitat global de l’edició és
tan bona com les obres que
podem assaborir amb una
lectura reposada.

Pepe Rodríguez, Morir es
nada. Ediciones B.

Barcelona, 2002.

A mb el subtítol Cómo en-
frentarse a la muerte y vivir
con plenitud, aquest assaig

del periodista Pepe Rodríguez
aporta recursos per superar
l’angoixa del procés de morir,
que ens afecta a tots, combi-
nant coneixements de biolo-
gia, psicologia, medicina, dret
i sociologia.

E R U D I T S D ’ A Q U Í

Ignasi Roviró, de Vic
J O A Q U I M C O L L

I
gnasi Roviró va néixer a
Vic el 1958, on la bran-
ca materna hi tenia una
botiga de queviures i
una pastisseria avui en-

cara en funcionament. La se-
va mare, però, tota la vida
s’ha dedicat a cosir i ha tre-
ballat tant ensenyant a joves
l’art de l’agulla com vestint
senyores de la Plana de Vic.

El pare, en canvi, procedeix
de Gurb, d’un medi i unes
activitats laborals marcada-
ment rurals.

Els estudis bàsics i el batxi-
llerat els cursa en diversos
centres educatius de Vic. La
formació universitària la rea-
litza primer a l’Escola Uni-
versitària Balmes (la futura
Universitat de Vic), on es di-
ploma en magisteri el 1980, i
després a la Universitat de
Barcelona, on es doctora en
filosofia el 1994.

Del conjunt de la seva obra
i treballs podríem destacar-ne

tres grans passions que, se-
gons confessa, l’han ajudat a
entendre el seu país, la seva
ciutat i a ell mateix. En pri-
mer lloc, l’estudi i el recull
del folklore. Des del 1980,
juntament amb Jaume Aiats i
el seu germà Xavier Roviró,
ha anat aplegant el saber po-
pular de la comarca d’Osona,
tot visitant els pobles de la
comarca i entrevistant més de
cinc-centes persones, a les
quals ha demanat cançons
populars i tradicionals, lle-
gendes, històries, narracions,
remeis... Fruit d’aquest mi-
nuciós treball de camp són
algunes comunicacions i po-
nència en diversos congres-
sos, així com una tasca di-
vulgativa del folklore oso-
nenc en la premsa periòdica.
En segon lloc, la investigació
històrica, passió que li va ser
propiciada des de molt petit
per la seva mare. La formació
d’investigador, però, li va

donar el contacte gairebé di-
ari amb l’Arxiu Episcopal de
Vic, on, amb 17 anys, va co-
mençar a anar per unes pri-
meres recerques. D’aquesta
relació continuada amb l’ar-
xiu neix el seu vincle amb el
Patronat d’Estudis Osonencs,
en el si del qual ha estat res-
ponsable de la secció de filo-
sofia i ara de folklore, a ban-
da de ser-ne el vicepresident i
el degà del consell d’estudis.
Amb la mateixa tenacitat di-
rigeix avui la revista Ausa,
òrgan d’expressió de l’es-
mentat patronat.

RECERQUES HISTÒRIQUES
D’entre les seves recerques
històriques podríem distin-
gir-ne les següents: 1. Diccio-
nari de Filòsofs, Teòlegs i Mestres
del Seminari de Vic, 1749-1968
(Patronat d’Estudis Osonencs,
2000), que constitueix un no-
table esforç per donar a co-
nèixer molts personatges

desconeguts fins llavors, res-
catats de l’oblit gràcies als
arxius sacerdotals de Vic i de
les universitats de Barcelona i
Cervera. 2. Marià Puigllat i
Amigó, 1804-1870: de la consoli-
dació del tomisme a Vic a la vi-
ganització de Lleida (Revista
Ausa, 2000), que estudia una
figura notabilíssima per al
prestigi que assolí al segle XIX
el seminari vigatà. 3. Gervasi
Costa Llobateras, 1810-1851: un
altre filòsof eminent (Revista
Ausa, 1996), que recupera els
textos d’aquest professor coe-
tani de Balmes i docent de
gran influència entre l’alum-
nat vigatà.

Paral·lelament a l’estudi bi-
ogràfic, el seu camp de recer-
ca es completa amb un inte-
rès per conèixer l’origen i
evolució de les institucions
docents a Vic, amb treballs
com ara Les ordinacions de 1708
de la Universitat Literària de Vic
(1999) i L’escola de Magisteri de
l’Església del Seminari de Vic,
1954-1964 (1997).

Ignasi Roviró i Alemany és
actualment professor de filo-
sofia en el col·legi de Sant
Miquel de Vic i de filosofia de
l’art en la Universitat Ramon
Llull de Barcelona.


