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Carmina
Burana

Parlem-ne

La setmana passada la Universitat de
Barcelona va inaugurar els nous lo-
cals de Filosofia i de Geografia i His-
tòria oferint a tota la comunitat la

cantata Carmina Burana de Carl Orff, amb
l’Orquestra Simfònica del Vallès i la Coral
Cantiga dirigits per José Antonio Sainz Alfa-
ro. Va ser tot un luxe de perfecció i n’hem de
felicitar el Rectorat: la cantata és difícil, tant
de música com de lletra, i per tant és un
exemple de l’esforç capaç d’assolir alts graus
de refinament, en moments que la brama diu
que aquesta joventut és més tova que la
d’abans. Tot era millor abans, ja ho sabem.
Però jo vaig sentir en la meva pell el silenci
més reverend i vibrant entre els joves que
seien com podien en aquell pati encara a mig
acabar i desnivellat.

Els textos, dels segles XII-XIII, procedei-
xen del monestir bavarès de Benediktbeu-
ren, són majoritàriament cançons d’amor,
satíriques, de taverna i morals. Els autors,
en general anònims, pertanyen als anome-
nats goliards, clergues marginats i estudi-
ants de vida alegre i llengua esmolada. Les
poesies estan escrites en un llatí acurat o
bé en el llatí macarrònic típic de la broma,
barrejat de vegades amb alemany o amb
francès, i són d’interpretació adés fàcil
adés molt difícil. En català hi ha una versió
provisional de la cantata, de Joan Petit
(Quaderns Crema 1989), i una de més ex-
tensa d’Antoni Sàbat al programa d’Euro-
concert de 1992. Vegem alguna mostra del
text d’Orff.

Tothom ha de recordar aquell impressio-
nant inici i final de la cantata: O Fortuna, /
velut luna / statu variabilis [‘Oh Fortuna, /
com la lluna / ets variable’]; i almenys aquell
altre fragment inesborrable: O, o, o! / Totus
floreo, / iam amore virginali / totus ardeo
[‘Oh, oh, oh, / floreixo pertot; / amb les
noies joves / m’abruso d’amor’]. Més sobre
l’esquerpa Fortuna: Verum est, quod legitur,
/ fronte capillata, / sed plerumque sequitur
/ Occasio calvata [‘És cert, com sol dir-se: /
l’Ocasió és frondosa / vista pel davant; / pel
darrere és calba’]. Aquest fragment és fàcil,
ingenu: Ama me fideliter, / fidem meam
nota [‘Estima’m fidelment, / mira que et sóc
fidel’]. Aquest altre és més refinat i fins hi
trobem dues lectures del manuscrit: Bruma
fugit / et iam sugit / veris tellus ubera (o ver
estatis ubera) [‘El fred ja recula / i la terra
xucla / el pit primaveral’ (o ‘i la primavera /
s’abeura en l’estiu’)]. Vegin uns versos amb
llengües no llatines (que escric en rodó):
“Mandaliet, Mandaliet, / Min Geselle
chômet niet” [‘Vés, cançó, vés, / que l’esti-
mat no ve’, segons Petit]; “Statim vivus fie-
rem / per un bazer” [‘Ressuscitaria / amb
una besada’]. Un altre fragment dels que no
podem deixar de taral·lejar és aquest sarcas-
me contra els eclesiàstics: Ego sum abbas
Cucaniensis, / et consilium meum est cum
bibulis [‘Sóc l’abat de la Cucanya / i faig
pinya amb els beverris’]. El vi anava a dojo
en aquest ambient: Tam pro papa quan pro
rege / bibunt omnes sine lege [‘Tant pel papa
com pel rei / tothom beu fora de llei’].

Joan Solà
preponderant, i apostant, di-
versament, pel que el pintor ob-
servava a l’aire lliure, el plein
air, per l’ull de l’artista, doncs,
aquest ull decisiu. I d’aquí neix
el paper fonamental que assoli-
rà, a la pintura, la llum i tot allò
que s’hi relaciona o la filtra, més
d’una vegada molt subtil: refle-
xos, boires, fums... I així, segons
es destaca a la novel·la: “Per pri-
mera vegada, la natura es ba-
nyava dins la llum veritable,
sota el joc de reflexos i la contí-
nua descomposició del colors”.
Una naturalesa de vegades des-
enfocada, imprecisa o frag-
mentària, segons la perspecti-
va triada, ben lluny en tot cas
de l’academicisme anterior.

A l’aire lliure, els colors acos-
tumen a esdevenir més inten-
sos, fins i tot violents, un altre
dels motius del rebuig inicial
d’uns pintors que van ser tit-
llats de salvatges, de primitius,
com el cas de Lantier. Lliures i
sense cap prevenció, van saber
descobrir el cromatisme i les to-
nalitats sorprenents que hi ha
a la realitat, lluny de la rutina i
la convenció, d’aquí la crítica de
la companya i model de Claude,
Christine, al pintor: “A causa
d’un pollancre blau, ell li va fer
constatar sobre la mateixa na-
tura, aquell esblavissament de-
licat de les fulles. I tenia raó,
l’arbre era blau, però ella no es
rendia i condemnava la realitat:
a la natura era impossible que
hi hagués arbres blaus”.

A més de la llum i dels colors,
també els temes tractats pels
impressionistes seran radical-
ment diferents, preferentment
els que observen en el seu de-
ambular, el paisatge rural o
urbà, escenes de la vida quotidi-
ana, a més dels retrats, la qual
cosa els portarà a l’aboliment de
l’anècdota, abans central, per
anar a un tema únic: la pintura,
l’artper l’art iaixíenstrobemen
l’estricta modernitat. I notem
que l’escriptura de Zola també
reflecteix aquesta revolució i les
seves descripcions són ben bé
impressionistes; de fet, tant en
l’escriptura com en la pintura,
les descripcions són fonamen-
tals i els escriptors esdevenen
sovint pintors, per fer veure al
lector d’una manera eficaç el
que descriuen, com si l’acares-
sin amb una col·lecció de pintu-
res: amb la importància central
del sol, els reflexos de l’aigua, les
transparències del cel i els nú-
vols, les tonalitats suaus...

“Ah!, quines postes de sol
tan belles van tenir durant
aquelles passejades setmanals!
El sol els acompanyava enmig
de l’alegria vibrant dels molls,
la vida del Sena: la dansa dels
reflexos al llarg del corrent, la
distracció de les botigues càli-
des com hivernacles, les flors
en pots de graner i les gàbies
eixordadores dels ocellaires,
tot aquell enrenou de sons i de
colors que converteix la vora
de l’aigua en la joventut eterna
de les ciutats [...]. Una tarda
que els havia sorprès un xàfec,
el sol va reaparèixer després de
la pluja i va encendre tota la
nuvolada; damunt dels caps,
només els va quedar aquella

polsina d’aigua encesa que s’iri-
sava de blau i de rosa”.

Ara bé, aquesta observació
atenta i directa també fa que
s’adonin que tot és canviant, es-
munyedís i que, en bona part,
aquestes transformacions de-
penen de la llum, que vol dir de
l’hora del dia triada, del temps
atmosfèric escollit... Aquest
serà, finalment, el descobri-
ment de Claude, i en el seu cas
això el portarà a la impotència i
a la follia –aquesta follia, o si
més no singularitat del creador.

Novel·la d’un gran escriptor,
hàbilment construïda, L’obra
s’inicia com una novel·la senti-
mental amb regust gòtic: una
nit de tempesta un pintor jove i
pobre troba una noia innocent i
òrfena, Christine, que, acabada
d’arribar a París, s’ha aixoplugat
a l’entrada de la seva porteria.
Però el que podria ser el comen-
çament d’una història d’amor,
es converteix en la d’amor a l’art
i no pas a la vida. De fet, en
Christine, Claude hi veu més un
motiu pictòric, que no pas una
dona de carn i ossos. Ella desco-
brirà en el seu gran amor pel
pintor, a més de la seva forta
sensualitat, que la seva rival
serà sempre i només la pintura,
amb la qual no hi ha competèn-
cia possible. Per això, enmig de
la tempesta, la visió pictòrica i
ben premonitòria que la noia té
de París, anuncia ja un futur
dramàtic: “Un altre llampec
l’havia encegada; i aquesta ve-
gada, acabava de veure la ciutat
tràgica dins una esquitxada de
sang”. De fet, Zola exposa, amb
un cas límit, un dels grans
temes literarisde lamodernitat,
la insatisfacció de l’autèntic cre-
ador, la de l’artista que vol crear
vida amb la seva obra i fracassa,
enmig de la indiferència o del re-
buig, i això malgrat haver es-
merçat un esforç titànic “de
sang i de llàgrimes que el feia
agonitzar”, un desballestament

que el porta a vorejar l’abisme,
abans d’enfonsar-s’hi. En
aquest sentit, podem escoltar,
també a L’obra, la confessió del
mateix Zola, un artista, en el
seu cas profundament compro-
mès amb la societat, diferent-
ment de Cézanne, pintor total:
“La gran tasca de la seva vida
avançava: aquella sèrie de
novel·les, aquells volums que
llançava l’un darrere l’altre amb
una mà obstinada i regular, ca-
minant cap a l’objectiu que
s’havia marcat, sense deixar-se
vèncer per res, ni obstacles, ni
injúries ni fatigues”.

L’artista a ‘L’obra’ és Cézanne, so-
bretot, creador exigent, que va
seguir el seu camí malgrat la in-
comprensió, el pintor que va
aconseguir el seu desig més fer-
vent: morir pintant, després
d’haver viscut només per la pin-
tura, el creador que, gràcies a
una nova concepció òptica i es-
tètica, va deslliurar la pintura
de l’antic concepte d’imitació,
l’inventor de noves formes par-
tint del que era per a ell la pin-
tura: “Penetrar en el que es té
davant”, i davant hi tenia una
muntanya que ha convertit en
universal, la de Sainte-Victoire,
una muntanya que va pintar
una seixantena de vegades i,
quan la pintava una darrera ve-
gada, a punt de morir i tocant ja
a l’abstracció, va escriure a un
amic que, a causa de la seva
edat i salut, mai no podria rea-
litzar el somni que havia perse-
guit al llarg de tota una vida de
treball. És aquesta permanent
insatisfacció, també, la que va
entusiasmar les generacions
joves, que el van seguir i admi-
rar. L’obra exposa aquest tema
amb gran competència, d’aquí
l’interès de la lectura, la d’un
novel·lista que va escriure,
atent a les tendències pictòri-
ques del moment que van mar-
car també la seva escriptura.
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