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El fill predilecte
M I Q U E L D E P A L O L

C
asat dos cops, el vell Bach va
tenir vint fills si en comp-
tem tots set amb Maria Bàr-
bara, tretze amb Anna Mag-
dalena, deu atenent només

als arribats a la majoria d’edat. D’a-
quests, sis van ser músics, i entre ells,
tres de gran fama. Deixarem ara Jo-
hann Christian, el Bach de Londres,
nascut quan el pare tenia cinquanta
anys, i ens ocuparem breument dels
dos més grans en edat i també, segons
l’opinió més estesa, que em permeto
compartir, en talla artística.

Wilhelm Friedemann, el gran, va
ser el predilecte, aquell en qui el pare
va dipositar l’herència musical, per
qui va escriure els fantàstics exercicis
de teclat que són les Simfonies i les In-
vencions, les Sonates en Trio per a orgue
i, probablement, El Clave Ben Temperat.
Carl Philippe Emanuel, el segon dels
homes que van sobreviure, estava
encarat en principi a la carrera de
metge, i quan es decanta cap a la
música, disposa de tots els recursos
familiars com no podia ser d’una al-
tra manera, però no pas d’una aten-
ció especial del pare com la dispen-
sada al seu germà. Wilhelm Friede-
mann va ser un seguidor devot de
Johann Sebastian, i el principal dipo-
sitari de l’herència material, escassa
en béns econòmics però impagable
en els culturals. Emanuel, a la força
més independent, es va haver d’espa-
bilar.

Wilhelm Friedemann va fer carrera
brillant d’intèrpret i compositor.
Sempre atent a les directrius estèti-
ques del pare, va ser organista a
Dresden i més tard a Halle. Va morir
sol i arruïnat. Emanuel va ser mestre
de capella de la cort de Frederic el
Gran de Prússia –d’aquí li ve el Bach de
Berlín– i va succeir el seu padrí, Georg
Philipp Telemann, de qui havia rebut
el segon nom de pila com a Cantor a
Hamburg. La seva obra de creació,
consistent, equilibrada, amb un per-
fecte domini dels ressorts emocio-
nals, és fonamental, sobretot els con-
certs per a teclat i orquestra, en el
progrés de la música del seu temps
com a punt intermedi entre el barroc
representat per Händel, pel seu padrí
Telemann i pel seu pare Bach i el
classicisme del qual en són emblemes
Haydn i Mozart, en l’obra dels quals
hi ha traces innegables i reconegudes
de la seva influència, i Beethoven.
Emanuel és la ròtula entre el barroc i
el romanticisme.

L’obra de Wilhelm Friedemann és
imprevisible, abrupta, brillant. El seu
ús descurat del patrimoni patern és
una de les fonts d’obscuritat i falses
atribucions en l’obra del colós de
Leipzig. De la música d’Emanuel, el
pare n’havia dit que era com el blau
de Prússia, que destenyia (!), tot i que
cal posar-ho en reserva, perquè sem-
bla que la dada prové del testimoni-
atge del germà gran. I, curiosament,
Emanuel es converteix en el gran va-
ledor de l’herència paterna, en l’edi-
tor pòstum, en font principal de For-
kel, el seu primer biògraf. Seria fàcil
de muntar ara una faula moral de
bons i dolents, a l’estil d’aquella sobre
Mozart i Salieri, però no seria just ni
cert. Cadascun a la seva manera, són
músics impressionants. A cap dels
dos no li escau menys que a l’altre el
qualificatiu potser més genuïnament
heretat del pare, el de músic savi.

ARXIU

Beethoven, denostat per pedant

A R A C O M A R A

Volar dins un esclop
C A R L E S H A C M O R

“N
o es pot negar: el senyor
Van Beethoven va pel
seu propi cami, però
quin camí més extrava-
gant i esgotador. Pe-

danteria, pedanteria i sols pedanteria,
sense cap melodia! En realitat només hi
ha massa pedanteria, sense mètode; un
embolic pel qual hom sent poc d’interès;
una recerca de modulacions rares; un
menyspreu per les formes acostumades;
un acaramullament de dificultats sobre
dificultats que fa perdre la paciència i tot
el plaer d’escoltar la seva música”.

El paràgraf de més amunt és un tros
d’una crítica sobre unes sonates de
Ludvig van Beethoven aparegudes el
1799 a l’Allgemainen Musikalischen Zeitung.
I ho llegim en un article d’Agustí P.
Aguiló sobre Beethoven al número 11, II
època, II any, de la revista S’Esclop, de
Calvià, a Mallorca.

Aquesta publicació –que deu cobrir
despeses amb els anuncis que publica,
ja que fa constar, ben visiblement, que
no té el suport econòmic de cap insti-
tució privada i que no rep ajudes de cap
organisme autonòmic o municipal– és
digna de ser ressenyada tant pel seu in-
terès com per la seva absoluta manca de
pretensions, que la fa exemple d’allò
que tots els pobles i barris de ciutats
podrien de tenir: unes pàgines –trenta
en aquest cas–, aplegades amb tota la
modèstia del món, sobre poesia, art i
alguna altra cosa similar.

Hi trobem dos poemes d’Àngel Ter-
ron, un dibuix de Jean Serra –que va ser
col·laborador de la mítica revista eivis-
senca S’Espardell– , un poema –segura-
ment escrit a Guissona– de Jordi Pàmi-

as, dues pàgines de Joan Fullana (que hi
cita d’un paràgraf, de l’any 1965, de
Corredor-Matheos a Papeles de Son Arma-
dans) sobre el pintor naïf Rivera Bagur, i
etcètera, etcètera.

I tornant al crític indignat per les so-
nates tan gomoses, segons ell, de Beet-
hoven, també va escriure que ell, al
concert, es va sentir “com un home que
tenia la idea de fer una passejada per un
bosc formós amb un amic genial (Beet-
hoven), i que, en canvi, es veu aturat
contínuament pels cops enemics (pels
sotracs de les sonates), fins que, a la fi,
surt del bosc baldat i sense alegria”.

És colpidora, aquesta imatge del bon
burgès benpensant que s’endinsa pel
bosc a fi de rebre menja espiritual i
que, per contra, aviat hi és foragitat per
allò que no esperava pas. Ell el que vo-
lia era viure sensacions ja conegudes i
que cercava, per enèsima vegada, per-
què el confirmessin en el seu paper
d’home culte i superior a la massa de
gent incapaç de gaudir dels plaers de
l’art, de la música, de la poesia, de la
Cultura.

I, las i trist, ja fora del bosc, el nostre
burgès sent uns xuclets, uns esbufecs
lascius, unes queixes somortament libi-
dinoses i una veu sicalíptica que recita:
“Carn que a poc a poc s’obre luxuriosa
i tendra, banyada en suor [...], dits que
enardits i en zel pessiguen un a un els
pits, pits i mugrons que s’inflen ferms
tot saludant la dolça llengua [...]”.

Això que sent el forallançat del bosc
són versos de la Dansa d’Eros i Psique, de
M. Mercè Domínguez, que publica S’Es-
clop: “[...] llengua entremaliada que xu-
cla cap a dins la flor i llepa [...] el suc
salat del clavell”. I ve “l’espasa que tra-
vessa el mont de Venus i bull victoriosa
en la dansa [...]”.

“Pobre home!”, exclama Antònia Vi-
cens, des d’una altra pàgina de S’Esclop,
davant la prostració d’aquell setciènci-
es, castigat primer per Beethoven i des-
prés excitat per les ballarines paraules
de carn concupiscent de M. Mercè Do-
mínguez. I “vaig anar vora la finestra
–escriu Vicens–, vaig retirar la cortina.
A defora, tot semblava commòs”. I és
que, per sort, una revista com S’Esclop
permet viatges mentals atiats per un
barrejum ben inspirat.

P A R L E M - N E

‘El català no
morirà’ (i 2)

J O A N S O L À

E
l català no ha mort per una raó gens misteriosa: la
llengua és una de les realitats més fortes de les
persones, i nosaltres l’hem sentida i patida apassi-
nadament, amb “angoixa vital”, durant segles, per
simple “dignitat personal”, perquè no volem ser

ciutadans de segona, desig massa sovint confús i temorec. I
l’hem defensada de dues maneres: passivament, com dèiem
l’altre dia, però també activament, si bé amb contínues para-
doxes monumentals (i amb lluites insensates entre nosaltres,
diguem-ho tot i fixem-nos com se’n freguen les mans els
enemics). Enumerin aquí les grans realitzacions filològiques
i els congresos del segle XX, l’Òmnium, els Grups de Defensa
de la Llengua, les campanyes “Català a l’escola” i “Català al
carrer” (“el problema més greu” avui) i de suport a la TV i a
la premsa, les lluites sindicals del final del franquisme i d’ara
mateix, la feina tan silenciosa com heroica dels mestres, les
editorials, els grups de rock i els moments de clarividència
i valentia del nostre govern: “És gràcies a aquestes minories
que es manté l’esperança” i que una mica es contraresten
poderoses campanyes persistents en contra, “l’etapa més
forta i agressiva de reespanyolització de tot el període de
restauració democràtica”, l’afluixament i el desànim en
àmplies capes de la societat.

Però “pot morir-se” (tercera part del llibre): avui pateix “un
procés d’abandonament i deteriorament progressius [...] que
pot allargar-se molts i molts anys”, “perdent pes de manera
continuada [...] en l’àmbit informal”, o anar molt més de

pressa, amb la creació d’“illots lingüístics més grans i més
impenetrables”. Una observació cabdal que no sempre es
troba en tractats d’aquest tipus: cometem el “greu error” de
no valorar el deteriorament de la qualitat de la llengua, i ens
trobarem ben aviat (ja ens hi trobem) que, en el millor dels
casos, “allò que s’haurà estat parlant serà de tot menys ca-
talà”: s’estan “perdent les últimes possibilitats” que sigui
“una llengua digna, normal, i nosaltres [...] uns ciutadans
dignes, normals”. És cert que “tant si ens agrada com si no,
la història ens ha fet impura” aquesta llengua, com deien els
de Verinosa llengua i diu algú altre com Ivan Tubau (ja els en
parlaré). Però Baulenas no es deixa atrapar en el parany i
afirma que “l’intent de legitimar alguns canvis més profunds
no ha triomfat gens”. Però la polèmica ens ha fet més res-
ponsables a tots plegats, car no podem viure dignament amb
una llengua “d’una semblança gairebé total” amb la domi-
nant, que ens duria a “l’autoodi ferotge” prou conegut en
altres punts del nostre territori lingüístic. Baulenas repeteix
el que s’ha dit mil cops: “El català no podrà avançar més en
espais d’ús si el castellà no cedeix una part dels que encara
domina, i admetre això és admetre que arriba el moment de
mostrar-se una mica més ferms o deixar-ho córrer”; “això no
hi ha qui ho arregli tret que canviïn de soca-rel les condicions
socials i polítiques”, canvi que l’autor confia repetidament
en el nou govern nostre actual, advertint, però, que “tenim
dret a voler-ho tot”: escoltin-ho bé, senyors polítics.

Les “perspectives de futur” (última part) serien: “Una fór-
mula com la belga o la suïssa, sense independència però amb
tots els drets”, cosa, però, que significaria “un sotragueig
legal (i mental) gairebé tan gran com la mateixa proclamació
d’una independència”; si això no fos possible, “es faria ine-
ludible” (gran paradoxa) l’aspiració a la independència. En
qualsevol cas: “Demanem ambició política per abordar de
manera serena però frontal i decidida el problema de la
llengua catalana”. Si tot això falla, sempre ens quedarà Des-
cartes, que ens fa dubtar que la realitat sigui la que és, i ens
permetria “als més escapistes (que ho som gairebé tots)”
d’encelar-nos o almenys encastellar-nos “en mons paral·lels
on el català sigui normal”: en una “catalanitat virtual”, vaja.


