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Josep Maria Balanyà tocant el somier a Àger

A R A C O M A R A

Revelació musical d’un somier
C A R L E S H A C M O R

A
Àger (a la Noguera), cada
hivern s’hi celebra la Fira
del Porcell, i amb aquest
motiu s’hi fa un acte cul-
tural, la Gran Vetllada Po-

eticoartística del Porcell, també
anomenada popularment la Porce-
llada, la qual, com afirma rotunda-
ment el programa, és “el més es-
plendorós esdeveniment paraparè-
mic de les comarques de Ponent”.

El crític d’art Josep Miquel Garcia,
al diari Segre, ha fet la genealogia i la
cronologia d’aquest esclat de la po-
ca-solta immanent al tarannà po-
nentí que és la Porcellada, un tu-
mult –de creació col·lectiva i abso-
lutament improvisat– de cafè-teatre
o kabaret, amb k de katiuskarussa
suprematista passada pel
Berlín dels anys trenta i
llançada des d’allà als peus
de la col·legiata d’Àger.

Convidat per la comissió
de la Fira amb el suport de
l’Ajuntament d’Àger, acu-
deix a Àger, per fer-hi algu-
na cosa (recitar poemes, en-
tonar cançons, mostrar ha-
bilitats diverses i un etcètera
que omple de goig tota la
vall d’Àger), la flor i nata del
poetam de tots els Països
Catalans, així com alguns
artistarros i d’altres que no-
més són poetes i artistes
aquell dia i prou, que ja és
molt. I entre tots esperonen
la gent d’Àger a pujar a l’es-
cenari perquè cadascú hi fa-
ci la seva.

Enguany hi va haver qua-
tre números fortíssims. El
primer va ser l’elecció com a
Miss Porcell d’una sevillana
(un exotisme en aquella
fondalada nostrada), l’artis-
ta María Durán Basallote,
que va fer que els ametllers
antropomòrfics del Montsec
ballessin sevillanes; el se-

gon, una lliçó altament magistral
del geòleg Joan Rosell sobre la vida
sexual de les pedres que viuen vora
la carretera a la vall d’Àger; el tercer,
un inefable estriptis al revés fet pel
pintor targarí Benjamí Tous, l’actu-
ació del qual mereix un comentari
llarg que, ja que no el pot fer el
malaguanyat Sebastià Gasch, gosaré
fer-lo jo un altre dia.

MESTRE DE MESTRES DEL PIANO
I el quart número fora mida va anar
a càrrec de l’excel·lent pianista Jo-
sep Maria Balanyà. Fidel a la con-
signa porcellera d’“Improvisa que
així surt més bé!”, aquest mestre de
mestres del piano i deixeble dels
deixebles de tots els mestres en tot,

va remenar totes les estances d’una
masia del Montsec i se’n va endur
prestat un somier de llit de monja,
de fusta i xarxa metàl·lica, i el va
baixar a Àger, al local on es fa la
Porcellada.

I allà, transportat per un im-
promptu que alguns van qualificar
de dionisíac, va interpretar la Somie-
rada, una rapsòdia que, per l’enveja,
hauria agreujat la tuberculosi de
Chopin si aquest hagués pogut venir
a Àger.

Balanyà va plantar verticalment el
somier al bell mig de l’escenari i hi
va penjar dos esquellots que també
havia agafat de la masia. I amb dues
canyes –que segur que eren d’algun
gitanot de Balaguer que les havia

llençades en un camí de
carro– es va lliurar a percu-
dir el somier i els esquellots
mentre emetia sons gutu-
rals que podien al·ludir a la
monja, invisible, del llit.

Josep Miquel Garcia ha
qualificat la Somierada d’ac-
ció musical emotiva, i té raó,
tot i que, pel lirisme alegre i
contingut que s’hi despre-
nia, hi podem afegir els ad-
jectius de commovedora,
enardidora i sublim fins a
l’èxtasi de la quotidianitat
més aclaparadora.

I si bé aquella Somierada
és irrepetible, l’elevació
d’un somier a la categoria
d’instrument musical per a
rapsòdies amb esquellots i
canyes no pot quedar en
una simple anècdota glori-
osa. Per sort, Josep Maria
Balanyà tocarà el somier a
Barcelona, a l’Espai, la tar-
dor vinent. L’esperem amb
candeletes! I si abans ho fa
en algun altre lloc, cor-
re-m’hi tots! Hi comprova-
rem que el somier, per Ba-
lanyà, és fill del piano.

T E M P S E R A T E M P S

Com seran?
V Í C T O R A L B A

S
i ens és difícil endevinar com eren els
habitants de Rússia abans de la caigu-
da del Mur de Berlín, i com eren els
habitants de la península Ibèrica
abans de la Guerra Civil, durant la

guerra i, després, sota el franquisme, més difícil,
evidentment, és tractar d’endevinar com seran
els habitants d’aquest planeta quan els infants
d’ara siguin vells.

Mirem a l’entorn –bé, un entorn una mica
llunyà–. Jean-Luc Domenach ens parla de la Xi-
na que vol mantenir una cúpula comunista so-
bre una base cada cop més capitalista, i del pit-
jor capitalisme, el del segle XIX, adaptat als vicis
del segle XXI. Oú va la Chine (Fayard, París) intenta
endevinar –l’autor diu raonar, és clar–, una
resposta.

Si mirem una mica enrere potser podrem
trobar una resposta per aproximació. Hélène
Carrère d’Encausse ens dóna una biografia de
Catherine II (Fayard), una princeseta alemanya
transformada en tzarina per obra i gràcia (o
desgràcia, aneu a saber) d’un cop d’Estat. Acos-
tumada a les corts germàniques no s’avingué a
veure l’enorme Rússia fragmentada, virtual-
ment terra d’esclaus (els mujiks camperols) i de
senyors feudals. Tracta de fer reformes i acon-
segueix transformar una mica la societat. Influ-
eixen en ella els enciclopedistes francesos, tan
populars a tota l’Europa de l’època –les lumières
en diuen–. Com ho devien veure, en la seva
imaginació, els russos del futur? Com els del
gulag i Stalin, que potser ja germinaven les re-
formes que la tzarina introduí?

La Xina del XXI i la Rússia del XVIII no són pas,
en el fons del fons, tan diferents.

Transposeu això al segle XXI. Ho fa, sense
dir-ho –com en moltes altres de les novel·les–
Eduardo Mendoza. Onze anys a l’ONU, de tra-
ductor, li devien fer imaginar com serien els
homes producte de les fantasies politicosocials
tècniques dels delegats dels països a l’enorme
edifici de Manhatan. D’aquesta transposició en
resulta una novel·la divertida –però escruixido-
ra–, El último trayecto de Horacio Dos (Seix Barral).
Fantasia desbocada? Potser sí. Però mantinguda
sota control per l’astoradora habilitat narrativa
de Mendoza. I si no fos una simple novel·la
(simple, mai, si és de Mendoza), sinó una pre-
monició de com seran els habitants d’aquest
planeta i del seu espai sideral? Val la pena de
reflexionar-hi. Però, abans, agafeu-vos fort.

P A R L E M - N E

Les ‘Homilies d’Organyà’ (i 2)
J O A N S O L ÀD

el primer text lite-
rari de la nostra
cultura n’hi havia
fins ara unes quan-
tes edicions: de Jo-

aquim Miret i Sans (1904,
1906, 1915), Antoni Griera
(1917), Maurice Molho (1961) i
Joan Coromines (1976). N’hi ha
una altra edició, amb el facsí-
mil, la reproducció de l’edició
de Coromines i introducció,
text adaptat al català modern i
glossari de Jordi Bruguera
(1989). ¿Calia fer-ne una altra?
Responc breument (i aquest
article ho acabarà d’aclarir): el
manuscrit està parcialment
mutilat i esborrat, i per tant
diverses lectures són opina-
bles; i a part l’aspecte filològic,
ens faltava el generós estudi
dels altres aspectes que els vaig
resumir la setmana passada.
Avui ens detindrem en detalls
relatius a l’edició crítica: espe-
ro que el lector s’adonarà de la
gran dificultat que implica
aquesta empresa.

El nostre document està es-

crit amb abreviatures sistemà-
tiques, com era costum, entre
altres raons perquè el suport,
el pergamí, era molt car. I pre-
senta altres particularitats
gràfiques també normals a l’è-
poca: que s’escrivia qe (però
abreujat), fill era fil, ço (això) era
zo, etc. Més importants són les
grafies pròpies d’aquest text:
les oclusives finals devien ser
sonores (i per això hi predo-
minen casos com caritad en
lloc de caritat, etc.); i hi trobem
pertot la terminació verbal -e
de tercera persona (parlave),
que deu reflectir la pronunci-
ació occidental d’aquesta for-
ma. Soberanas i Rossinyol fan
una llarga relació d’aquests
detalls, sense pretendre estu-
diar pròpiament la llengua del
text.

Amb això, una bona part del
text és prou intel·ligible encara
avui. Vegem aquest fragment
de la paràbola del sembrador
(seminador; dix ‘va dir’, mengaren
‘menjaren’): “aqest seminador
dix Nostre Séiner qe són los
maestres de Senta Eglésia, [e la
sement, la paraula] de la pre-
dicació de Jhesu Crist. Los au-
zels del cel qi mengaren aqela
[sement són] los diables”. Els
dos fragments entre claudà-
tors són il·legibles al pergamí:
la col·laboració amb Armand
Puig permet a Soberanas i
Rossinyol de restituir el primer
(d’acord amb la font llatina); el
segon ja el donen també Mol-
ho i Coromines com a segur.
Algun cop hi ha algun entre-
banc més (enqer ‘cerca’, pad
‘pau’): “Aicel om enqer pad e la

segex qi no fa mal e perdona a
aqels qi mal li fan” (‘Cerca la
pau i procura aconseguir-la
aquell qui no fa mal als qui
l’ofenen’). Però les paraules e
perdona són fosques i Coromi-
nes hi llegeix ne don (‘no fa mal
ni dany’): un altre dels molts
passatges interpretables. Al-
gun cop el copista del text tre-
balla de pressa i s’equivoca: per
exemple, abreuja ante altare en
“a. t.” (en lloc de “a. a.”), fratri
tuo en “f. f.”, corde uestro (“corde
vestro”) en “o. u.”; etc.: cal tenir
un bon control de les fonts i
del context per esmenar-ho. Els
tres responsables del nostre
llibre han estudiat bé aquest
aspecte.

O bé cal interpretar el text
per puntuar-lo adequada-
ment. Soberanas-Rossinyol,

inspirant-se en altres cinc
passatges del document, pun-
tuen el següent fragment amb
un “incís narratiu” (que dono
en cursiva): “Ara, zo dix Nostre
Séiner [...] als seus diciples, nós
entrarem en [...] Jherusalem”.
Tres editors anteriors puntu-
en així: “Ara zo dix [...] als seus
diciples: Nós entrarem [...]”. La
documentació medieval els
permet interpretar que fer
amor vol dir ‘demostrar ben-
volença’ (“cel qi dóna almos-
na, a sson proxme fa bé e a
Déu plader e amor e onranza”:
‘aquell qui dóna almoina, fa
bé al seu proïsme, i plau a
Déu...’); o que els sintagmes
sinònims les companges de les
gens (“companyes de les
gents”) i la gent gran volen dir
‘la multitud’; o que “qe qan
venrà al dia de la Resurecció, qe
dignes siam de redebre lo seu
preciós cors” vol dir “que quan
s’arribarà (arribarem) al dia de
Pasqua siguem dignes de re-
bre el seu preciós cos” (amb el
verb venir impersonal).


