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La música posa sig-
nes en joc d’una
manera molt sem-
blant a l’escriptura.

El compositor Llorenç Bal-
sach, un dels músics cata-
lans més apreciats en els
circuits de música culta, ha
recollit les seves composici-
ons per a veu en un CD
anomenat Músiques per a
cordes, veus i piano. El
disc, editat per la Fundació
ACA a la mallorquina vila
de Búger, és un petit mira-
cle que s’afegeix als quatre
primers volums de la
col·lecció Contemporanis
de la Mediterrània.

Escoltar l’obra de Bal-
sach sempre és un honor.
Més encara quan recupera
alguns dels experiments
formals més propers al joc
verbal. Grans compositors
com ara Bach, Hindemith,
Boito, Scheidt, Mozart i
Haydn van practicar les
composicions palindròmi-
ques (o capicues), en les
quals les notes es repetien
en ordre invers a partir del
centre exacte de la peça.
Balsach va anar més enllà a
primers dels 90, en com-
pondre Tres palíndroms
per a cor a partir de tres
frases capicues del palin-
dromista Carles Mani. La

primera és “Argentina, la
lluna anul·la la nit negra”.
La gràcia és que quan les
veus del cor la canten ho
fan amb una frase musical
també capicua. Segons el
mateix Balsach, en aquesta
peça hi ha un total de 16
frases palindròmiques mu-
sicals diferents que canten
les 4 veus simultàniament.
El segon palíndrom és més
recargolat: “Ara Sara ven
pots STOP Isaura –la nora
ase– va dir àrida: vés Aaron
a la rua si pots STOP Neva-
rà. Sara”. Déu n’hi do! És
clar que si a la coral de Nou
Barris a la qual pertany ma
mare són capaços de can-
tar en llengües africanes

no veig per què no això. El
tercer palíndrom fa “Ara
l’ovni, ruta a Turín, volarà”.
Tot i la castellanització a
què Mani sotmeté Torí, la
peça de Balsach llisca molt
bé. Cada veu, després de
cantar el palíndrom, baixa
mig to en la següent frase,
d’idèntica melodia, i així
fins a baixar una octava.
Amb això Balsach afirma
voler recrear l’efecte Dop-
pler. Com quan la sirena
d’una ambulància sembla
que canviï de to i en reali-
tat només s’allunya.

Finalment, encara una
altra de les peces musicals
de Balsach mereix comen-
tari ludolingüístic: Paralà-
lia de paraules (1992). El
músic explica que és fruit
d’un encàrrec molt especi-
al. Un concert per a veu i
piano dedicat a l’humor en
la música. Balsach va bate-
jar la seva peça amb el nom
d’una disfunció del llen-
guatge en què es barregen
sons i es canvien síl·labes.
El text de la seva paralàlia
és una mera sopa de
síl·labes sense cap signifi-
cat ocult, proper al
Jabberwocky de Lewis Car-
roll. És un honor gaudir de
l’humorisme melòdic de
Balsach.

Enigmística

Fragment d’una de les partitures del compositor Llorenç Balsach. SP A la primera part
del llibre Huckle-
berry Finn (Moll),
de Martí Sales,

cau pel pes de l’evidència líri-
ca que els versos hi han nas-
cut per ser carn d’olla que el
poeta llença per un penya-
segat sota un cel que pesa
massa. Després, a la part se-
gona, acabem perdent els to-
pants i ens posem a interpre-
tar una partitura escrita
entre les dues cares d’una
factura del gas. I ens adonem
que la inspiradora d’aquests
versos és la imaginació, que
sovint és expulsada de tants
poemes per tants poetes i
que aquí s’ha volgut mante-
nir àgil, sense que res li barri
el pas. I això pot ser bo i pot
ser dolent, és clar, per bé que
Sales fa que sigui tan potent
com qualsevol concepte im-
possible de ser definit. La
imaginació, els surrealistes
la rebregaven, no la respec-
taven pas, sinó que la posa-
ven al servei de llur revolu-
ció. En canvi, Sales deixa
que la imaginació revolucio-
ni els seus poemes, i fa que
tot de llampecs, a la tercera
part, il·luminin els mots en
el moment en què aquests
perden les connotacions que
els voldrien aferrar a una
comprensió no poètica. I
cada vers va sonant més i
més fort, fins que constatem
que hem viscut una ben for-
mosa batalla campal entre
significants i convencions.
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Imaginació
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Banderes blanques de rendició,

llençols blancs que voleien

els records esgrogueïts

d’antigues batalles d’amor,

de quan les claraboies

servien de mur de contenció

a les rialles nocturnes,

de fre a les mans astutes

que cercaven humitats

als trontolls de la nit.

Ara ja ningú no fa l’amor

i les màcules que es veuen

són els rastres d’històries d’ahir

i de rentadores massa atrotinades.

El poeta Jordi Cervera ha publicat ‘Talaiot’. SP
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A més del dossier dedicat al tema
de l’excursionisme a Catalunya,
podem llegir l’article Fèlix Cucu-
rull en la distància, de Josep Faulí.

Serra d’Or
Número 554. PAM
Barcelona, febrer, 2006

Esteve Polls, director teatral, Pi-
casso. La passió del dibuix i Re-
trat de Buenos Aires són alguns
dels articles d’aquesta edició.

Barcelona Cultural
Número 25. Ajuntament de Barcelona
Barcelona, gener-febrer, 2006

A més del dossier dedicat a l’obra
pública, podem llegir articles
sobre Miró, Jaume Plensa i l’últim
Arco de Rosina Gómez-Baeza.

Bon Art
Número 76. Bonart Cultural SL
Barcelona, febrer, 2006

Aquest mes hi col·laboren Yolan-
da Aixelà, Quim Canals, Montser-
rat Tur, Lluís Flaquer, Ramon Ca-
sares i Roser Batlle, entre d’altres.

Escola Catalana
Número 426. Òmnium
Barcelona, gener, 2006

Aquesta revista dedicada a la
música clàssica, la contemporà-
nia i el jazz entrevista Yuri Temir-
kanov i Gudrun Bruna.

La Porta Clàssica
Número 9. CM Edicions
Barcelona, febrer, 2006

Grans
compositors
van practicar
les composicions
palindròmiques


