
◆ C U L T U R A ◆VIII
A V U I

dijous

17 de febrer del 2005

JULIÁN MARTÍN / EFE

El músic Llorenç Barber

A R A C O M A R A

Llorenç Barber, la
música i la poesia

C A R L E S H A C M O R

A
ielo (un nom que
sembla ben mossà-
rab, tot i que possi-
blement té una eti-
mologia preromana i

relacionada amb la toponímia
basca) era una població morisca
de la Vall d’Albaida (entre Xàti-
va i Ontinyent, al País Valencià),
la qual població, després de
l’expulsió dels moriscs, va pas-
sar a dir-se Aielo de Malferit,
perquè els marquesos de Mal-
ferit (el primer dels quals, se-
gons la llegenda, va ser ferit
greument per un ós als afores
del poble) s’hi van instal·lar i
van repoblar la vila.

Entre els primers pobladors
cristians, al començament del
segle XVII, hi havia, com és lò-
gic, un barber, que era un cris-
tià nou, un morisc convers, i
amb aquest personatge, cèlebre
en el seu temps per les seves
cançons de barberia, segura-
ment es va iniciar la família
Barber, la de Llorenç Barber, el
músic que avui és famós a tot el
món pels seus concerts de
campanes que mobilitzen, pa-
ralitzen i hipnotitzen grans i
petites ciutats dels cinc conti-
nents, tal com sona.

Ara bé, aquesta pràctica de
fer tocar composicions musi-
cals a totes les campanes d’una
ciutat no és pas l’única de Llo-
renç Barber. Ell, des dels anys
60, també fa música per a au-
ditoris més reduïts, ha tingut
una influència molt gran en
nombrosos compositors joves i
és un pensador de la música
amb un considerable nombre
de textos editats i un munt de

publicació imminent. I, a més a
més, Barber és l’ànima de l’im-
portant Festival Internacional
Nits d’Aielo i Art, del qual en-
guany s’acaba de celebrar la
vuitena edició.

De manera que, quan arriba
el mes de febrer, la més viva
efervescència musical europea
té les orelles i els ulls posats en
el que passa a Aielo. De Suïssa,
Alemanya, Àustria, Holanda,
França, Andalusia, Euskadi,
Madrid, Catalunya i d’altres in-
drets, en surten músics cap a la
Vall d’Albaida a fi de ser inspi-
rats per aquell paisatge morisc
per on, amb una mica de sort,
diuen que hom pot escoltar, a
la muntanya, els grunys de l’ós
que va malferir el primer mar-
quès d’Aielo.

Un detall interessant i pe-

culiar del Festival d’Aielo és
que, entre la música, hi és in-
closa la poesia, el recitat de la
qual és així equiparat a un
concert de música. La cadèn-
cia o la no-cadència dels poe-
mes, el so de cada paraula i la
concatenació de tots els mots,
independentment o no de llur
significat, hi configuren un

concert en què la veu
és l’instrument.

La impostació teatral
o operística de la veu no
és pas cap requisit per
als concerts - recitals de
poesia de les Nits d’Aie-
lo. N’hi ha prou a dir o
llegir els poemes com
qui enraona amb algú
en una botiga, posem
per cas. I aquests reci-
tals o lectures de poesia
tenen una gran accep-
tació entre el públic.

Una altra caracterís-
tica del Festival és que
no hi ha premis ni cap
mena de distincions. Es
tracta d’una mostra no
gens competitiva. No
s’hi fomenta en absolut
la rivalitat entre els
participants, no hi ha

cap jurat que dictamini res de
res. No hi ha cap afany de con-
solidar el Festival, que si de cas
ja es va consolidant al seu aire,
o ja ho ha fet, sense cap neguit
ni cap oportunisme.

I això és a causa del tarannà
de Llorenç Barber, que ha sabut
combinar la projecció pública i
internacional del Festival amb
una trobada de músics que in-
tercanvien opinions i mostren
les darreres peces que han
compost. Sense grandiloqüèn-
cies, ni pretensions, ni normes,
tot s’hi va desenvolupant ben
naturalment, agradablement i
intel·ligentment. Anar, encara
que sigui com a espectador, al
Festival d’Aielo equival a
aprendre moltes coses, a estar
entre músics, i a rebre injecci-
ons de vitalisme assossegat.

L ’ I N F E R N D E L ’ A R M I L L A

‘Stone, eggs,
omelette & coffee’

G E R A R D A L T A I Ó

A
l Pròxim Orient, quan
s’alça el teló, comen-
ça el diàleg de les pe-
dres. La Porta ha dut
l’israelià Haïm Adri a

fer Back Up tres dies a la Beckett.
Arafat va anar a morir al costat
d’on ell en gestava la coreogra-
fia. Al país de la igualtat i la
fraternitat s’han rifat la lliber-
tat de premsa: fins el Libération
maoista és propietat d’un trafi-
cant d’armes. Quatre revoluci-
onaris recorren Europa, dos
jueus i dos musulmans, recap-
tant fons per dansar junts allà
on els teatres han deixat d’e-
xistir per culpa d’uns quants i
gairebé per a tots. Arreu de les
línies imaginàries que dividei-
xen els territoris s’emet confu-
sió i propaganda hertzianes. La
pauta ètica de la violència co-
mença giravoltant sobre un
mateix per reconèixer-se el cos
i acaba en autoagressió. La vir-
tut de la dansa és obrir-se pas
sense posar-se pedres al fetge.
L’art servirà un cop més per
transformar la realitat.

LA PEÇA AUSTERA DE HAÏM
El 1626 Quevedo escriu Política
de Dios y gobierno de Cristo. L’any
1656 Velázquez pinta Las Meni-
nas. Feta només amb el cos i les
idees i un llum i un banc i una
ràdio, la peça de Haïm és aus-
tera, minimalista, i amb molts,
molts ous. En canvi, la Marta
Galan voldria un escenari ple
de roses, de cargols cardant, de
vaques sense diòptries, de mars
de sol, un escenari mut, sense
noms ni temps, però sempre es
desespera i acaba emprant el
temps, les paraules i els homes.
Machos s’ha estrenat a l’Antic

Teatre, davant per davant del
Palau de la Música, amb taules,
sofàs, fogons, micros, focus,
música postpunk i kitsch. Tota
una obra de teatre, un especta-
cle, una collonada, o sigui: l’art
al servei de la imaginació. Ma-
chos és una obra amb un parell
d’ous, ferrats, és clar.

Els dos mascles, Santiago
Maravilla i Vicens Mayans, sa-
ben prou bé que quan un país
va malament els primers que
se’n ressenten són el teatre i els
actors. Després de visitar Bur-
gos s’estaran a Ca l’Estruch de
Sabadell i cap a finals de febrer
aniran al Festival Escena Con-
temporánea de Madrid. En
aquest cas la Galan no només
els fa cuinar, sinó també dispa-
rar, indignar-se, rentar-se les
dents i beure llet, molta llet,
talment Moloko, fins que la llet
els surt per les orelles i acaba
xopant mecànicament de dalt a
baix una nina inflable. Típics,
els rols descrits amb precisió
quirúrgica situen l’erotomania
dels objectes o dones com a eix
central de l’Home-llet.

Amb més o menys cafeïna
per a tots, música en directe o
cançonetes, el punk sempre
ataca des de la puerilitat, però
esdevé ultracontundent a cau-
sa d’una Europa adolescent
que no s’estavella. Ara que
tanquen tantes sales de petit
format, espais com ara la Bec-
kett i l’Antic són l’única possi-
bilitat de gestació d’un públic
horitzontal i autogestionat.
Sospito, però, que els especta-
dors continuaran sense anar al
teatre i diran sí a la Constitu-
ció. La història dels homes és
feta d’excessos sense end.

E N I G M Í S T I C A

Una decisió elemental
M À R I U S S E R R A
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E
l referèndum convo-
cat per a aquest diu-
menge té un insos-
pitat component
químic. La nostra

acceptació o refús d’un de-
terminat Tractat signat entre
els Estats de la Unió Europea
es pot representar en termes
molt elementals. Votar SÍ és
votar S (Sofre) i I (Iode), la qual
cosa ateny un suggerent valor
de nombre atòmic: 69 (S-16 +
I-53). En canvi votar NO és
molt més essencial, perquè
porta oxigen, però només su-
ma 15: 7 del Nitrogen (N) i 8
de l’Oxigen (O). ¿Té cap sentit
relacionar aquests valors amb
els resultats de les urnes? No
es pot dir ni sofre amb iode ni
nitrogen amb oxigen fins que
tots siguin al sac de Mendelè-
jev, i ben lligats, però podem
escudar-nos en quatre mots
comuns: no se sap mai. Fa
unes setmanes vaig donar
notícia des d’aquesta mateixa
secció del concurs Elements
Puzzle convocat per la presti-
giosa web de química

www.elements-of-life.org. Es
tractava de trobar la paraula
anglesa de més valor constru-
ïda amb símbols químics pre-
sents a la taula de Mendelèjev,
en el benentès que el valor de
cada mot s’obtenia sumant els
nombres atòmics dels ele-
ments que designen totes les
lletres. Els guanyadors –tres
europeus, residents a Le Mans,
Brussel·les i Londres– es van
endur grans premis tecnolò-
gics gràcies a sumar 728 punts
amb el nom plural (i prou
obscur) UNOSTENTATIOUS-
NESSES, que podríem traduir
com unes “manques absolutes
d’ostentació”. Després d’ana-
litzar els components ele-
mentals d’aital mot i de reco-
manar l’extraordinari llibre
de narracions El sistema periò-
dic, de Primo Levi, vaig convi-

dar els lectors de l’AVUI que
visitessin la pàgina i provessin
d’escriure-hi paraules.

No havien passat ni dotze
dies que ja vaig rebre un cor-
reu signat per Guifré Miquel i
Gerard Muñoz, que s’autode-
fineixen com “un parell de
verbívors de Sant Joan de les
Abadesses”. En Guifré i en Ge-
rard són clars: “Si un dels
motius ocults de l’article era
obrir la veda per trobar el mot
en català amb una puntuació
més alta... ho has aconseguit;
aquesta setmana ens hem po-
sat la bata de laboratori i hem
decidit experimentar”. Els ex-
periments de G & G han ob-
tingut resultats espectaculars.
Tant, que han superat de 12 la
que semblava insuperable
marca europea de 728. El mot
aportat és el plural de la for-

ma femenina d’un adjectiu
que el Gran Diccionari de la
Llengua Catalana defineix així:
“Dit del símbol de la fe divul-
gat a partir del Concili de
Calcedònia (any 451 dC), més
extens i difós que el nicè, i de
la doctrina que conté”.

LA GRAN PARAULA DE G & G
Concretament, la paraula
guanyadora és NICENOCONS-
TANTINOPOLITANES, que
atorga 740 punts. G & G diuen
que “al final era qüestió de fe”
i també assenyalen que la for-
ma masculina plural en cas-
tellà d’aquest mateix adjectiu
n’obtindria 752, atès que “si
substituïm l’einsteini de la
poció màgica catalana per un
xic de nobeli i sofre obtenim
NICENOCONSTANTINOPOLI-
TANOS”. Llàstima que aquest

suculent adjectiu castellà no
figuri ni al Diccionario de la Real
Academia ni al boníssim Diccio-
nario de uso, més conegut com
el María Moliner, com tampoc
no figura ni al Zingarelli ni al
Robert ni a cap dels diccionaris
anglesos d’àmbit general que
he pogut consultar. Pel que
sembla també en qüestions
patrístiques els catalans som
diferents.

Això potser ens hauria de
fer recapacitar una mica so-
bre aquest refotut referèn-
dum de diumenge. Perquè si
considerem que dir SÍ és dir
S+I la profecia sulfuro-iòdica
que aventurava al primer pa-
ràgraf dóna un 69-15 favora-
ble al Sí. Però la cosa canvia
radicalment si considerem
que tant el Sí com el No són
paraules significatives per
elles mateixes. Perquè Si és el
símbol del Silici i No el del
Nobeli, dos elements de
nombre atòmic inequívoc. No
(102) i Si (14). Està clar que
votaré No, ni que sigui per
raons químiques.


