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E
ls relats d’iniciació
als misteris de la vi-
da, de l’amor i d’al-
tres envitricolls ocu-
pen un rengle tan

específic dins la literatura que
els britànics els engloben en el
romanbuilding, una de les claus
narratives que posa de mani-
fest la funció més eterna i es-
plèndida de la literatura: fer de
mirall de la condició humana.
Ara bé, quan als atzars propis
d’una iniciació s’hi afegeix la
lectura com a factor de canvi,
la importància de la lletra im-
presa encara resulta més in-
discutible.

Sí, l’aprenentatge per la pa-
raula escrita ocupa el nucli
d’aquesta impactant novel·la
que és El lector (Columna - Pla-
neta DeAgostini 1999), de Ber-
nhard Schlink, i és únicament
per les paraules escrites en les
seves pàgines que ens arriba
una història intensa i esborro-
nadora que potser ja teníem
impresa als circuits de l’ànima
però no se’ns havia revelat tan
poderosament. Perquè la grà-
cia és tornar-la a aprendre pel
testimoni despullat del Micha-
el Berg, adult que evoca la seva
descoberta del sexe i els senti-
ments amb 15 anys, just quan
acabava de passar la icterícia i
va conèixer Hanna, una dona
de 37 anys, cobradora de
tramvia, que l’adopta com a
amant i li demana que li lle-
geixi novel·les.

Bernhard Schlink (Bielefeld,
Alemanya 1944) és advocat,
com ho acabarà sent Michael

Berg, i estructura el relat en
tres parts ben diferenciades,
amb un crescendo de sorpresa.
La primera part explora la ini-
ciació sexual de l’adolescent
que quan va a agrair el socors
de la dona que l’ha atès en un
defalliment al mig del carrer,
tindrà ocasió de convertir-se en
el seu amant clandestí, en un
procés d’escassos mesos, du-
rant els quals coneixerà el pla-
er, els desficis de la dependèn-
cia amorosa i la desaparició de
l’objecte del desig.

En la segona part l’impacte
ens ve de trobar Hanna davant
del tribunal que jutja crims de
guerra, acusada de la mort
d’un grup de dones en l’in-
cendi d’una església, junt amb
altres companyes que feien de
guardianes de les SS. La coin-
cidència de Michael a la sala,
d’observador en un seminari
de pràctiques d’advocat, fa que
pugui seguir en silenci el judi-
ci i observar la dona des d’una
perspectiva ben distinta a la
del llit, tot explicant-se els
enigmes de l’etapa anterior
fins a descobrir que ella és an-
alfabeta i no sap ni llegir.

L’últim fragment resumeix
els 18 anys de Hanna a la pre-
só, mentre Michael intenta in-
útilment trobar la seva estabi-
litat sentimental i acaba per
reprendre el contacte amb la
presonera únicament amb les
cintes que li envia a la cel·la
enregistrades amb lectures
que van des de l’Odissea fins a
Txékhov, passant per Arthur
Schnitzler, Heine, Mörike, Kaf-

ka, Frisch, Johnson, Bachman i
Lenz. Fins que arriba el mo-
ment en què Hanna està a
punt de recuperar la llibertat i
ell accepta de facilitar-li la re-
integració al món de fora.

Nosaltres, els lectors, seguim
la lectura amb un constant es-

tremiment interio-
r. Michael Berg ob-
jectiva els fets, pe-
rò des del ressò
subjectiu que li
van provocar lla-
vors i tal com els
recorda ara. To se-
riós i ponderat, in-
equívocament ger-
mànic, sense es-
cletxes d’ironia ni
de tremendisme,
amb virtuosa cura
dels detalls i una
descripció minuci-
osa de les sensaci-
ons, sense tòpics. I
una manera molt
convincent de re-
lacionar l’experi-
ència sensorial
amb el rastre que
en queda al pensa-
ment. Un rastre
que ens afecta a
tots, ens implica,
ens commou, ens
arrossega.

I és que tot bon
relat d’iniciació té
la capacitat de re-
iniciar-nos per da-
munt de les clos-
ques de temps que
duem adherides. I
l’efecte és encara
més intens en una
segona lectura,
quan ja no ens
destorben les pe-
ripècies argumen-
tals pendents d’a-
clarir. Aleshores
tot és pura resso-
nància.

P A R L E M - N E

El Llibre
Vermell

J O A N S O L À

Els cants
en català
aprovençalat
ens porten
als remots
segles
medievals

D
ijous vaig tenir el
plaer de sentir les
cançons del Llibre
Vermell de Mont-
serrat interpreta-

des a l’església de Santa Maria
del Mar per la Capella Reial de
Catalunya, dirigida per Jordi
Savall. Quatre fites artístiques
juntes: aquells cants incom-
parables, l’esplèndida basílica,
el luxós conjunt musical i
l’escrupolosa direcció.

De les deu cançons conser-
vades, vuit són en llatí i dues
en aquell “vulgar cathallan”
mig provençal. Tenien la fina-
litat d’entretenir els pelegrins
que pujaven a Montserrat,
d’entretenir-los amb tonades i
balls honestos les estones que
no pregaven davant la Mare de
Déu. No sé si tothom era capaç
d’entendre bé el llatí, i menys
aquell llatí sovint una mica
recargolat. Un catedràtic d’u-
niversitat d’aquesta disciplina
em va dir una vegada que li
demanava que m’aclarís unes
ratlles del segle XVII: “¿Vols
que t’ho digui? El llatí no
s’entén”. Crec que em va arri-
bar a dir “el llatí”, no pas
“aquest llatí”. El cas és que en

casos com aquest passava el
mateix que vèiem l’altre dia
amb textos catalans: que el
compositor s’hi devia voler
lluir, i aleshores mirava de
posar-hi força hipèrbaton,
contraccions i altres llicències
poètiques o jocs de paraules,
tot perquè els humils fidels
quedessin encara més bocaba-
dats. Al cant O Virgo splendens
llegim: “Eya, pietatis oculo
placato / Cerne ligatos fune
peccatrum”, on el mot en cur-
siva és una contracció, i tot
plegat vindria a dir: “Sisplau,
mireu amb ull compassiu els
qui estan lligats amb la corda
dels pecats”. I mirin el joc de
paraules del cant Ad morten
festinamus (“Anem de dret a la

mort”): “Vita brevis breviter / In
brevi finietur”, que no sé com
es podria traduir (¿“breument
la vida és breu i en breu s’a-
cabarà”?).

Molt sovint la lletra que ens
arriba no és del tot fiable: ha
passat per molts papers o co-
dis i per mans de molts copis-
tes, i cada copista hi ha canvi-
at o adaptat les paraules que li
ha semblat o que no entenia.
No sóc responsable, doncs, de
les transcripcions que prenc
del programa de mà. Els cants
en català aprovençalat ens
porten als remots segles me-
dievals, i els sentim ressonar
en voltes d’esglésies sem-
blants a les de fa una setmana:
“Los set goyts recomptarem /
Et, devotament xantant, / Hu-
milment saludarem / La dolça
Verge Maria”, fa una de les
dues peces catalanes. L’altra
comença així: “Inperaitritz
[que deu ser Emperairitz, em-
peradriu] de la citat joyosa / De
Paradís, ab tot gaug [goig]
eternal...”. En la peça Cuncti si-
mus concanentes (“Aple-
guem-nos per cantar”) Jordi
Savall va amuntegar-hi tota
l’orquestració de flautes, lla-
üts, arpes, trompetes, vielles,
etc. I després dels llargs
aplaudiments la va repetir,
fastuosa.

No devien ser pas tan or-

questrades, aquestes peces, en
boca d’aquella gent que puja-
va a la muntanya per camins
de ferradura. Però l’art és
també això. Pujaven pel camí
dels Francesos o pel camí del
Pont, i contemplaven a sol
ixent el serrat dels Pollegons;
aleshores travessaven el Clot
de la Sajolida, vorejaven el Ca-
mell i en un no res eren a l’er-
mita de Sant Jeroni. O enfila-
ven la Drecera de Fra Garí; o,
per sota de les coves del Salni-
tre, feien la volta cap a la Santa
Cova i Sant Miquel. Si venien
del cantó de Vacarisses, puja-
ven fins al coll de la Creu i
aleshores tenien una autènti-
ca autopista romana fins a
Monistrol, un empedrat que
ha resistit secularment. Però
que ara, ai, ha desaparegut en
quatre dies sota les motos, les
torrentades i la desídia; com
han desaparegut altres no
menys admirables empedrats
de la banda de Collbató. Des-
prés dels darrers aiguats s’ha
arreglat el camí de Sant Joan a
Sant Jeroni, però aquests al-
tres es van perdent llastimo-
sament. Clamo des d’aquesta
pàgina, si algú em pot sentir.


