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Aquesta absurda mania de considerar la
simplicitat un valor. Sentir repetir tan-
tíssimes vegades “aquest escriptor
m’agrada perquè escriu senzill”, com si

la concisió fos un criteri vàlid quan estem parlant
de fer bellesa. Si volen concisió agafin les instruc-
cions d’un medicament o el dietari d’un futbolis-
ta, però no novel·les o poemes, on el judici hauria
de trobar-se absolutament allunyat (al contrari
d’altres aspectes més carnals de la vida) del gruix
o de la llargària. Fa poc un amic em deia que jo
havia estat valent, perquè havia escrit una
novel·la llarga. I la veritat és que trobava a faltar
una afirmació d’aquest tipus, una valoració de la
densitat, és a dir, el reconeixement d’un gust per
una certa complexitat de les coses. A això es refe-
ria, m’imagino, quan em deia valent. Si hagués
buscat concisió, en lloc d’El virus de la tristesa
hauria escrit sens dubte Teo va en vaixell.

ALS ADDICTES A LA BELLESA ENS HA TOCAT VIURE una
època difícil, on la recerca cada dia demana més
astúcia i més sort. El maleït minimalisme ha tin-
gut tant d’èxit que ens ha acabat posant la sínte-
si com a valor suprem, de manera que ara valo-
rem un quadre o un edifici en funció de la con-
densació d’idees i el mal anomenat “aprofitament
de l’espai”. Fins i tot en política, la senzillesa i la
claredat són considerades claus fonamentals
d’una victòria. Ens entretenim molt poc en els
complements, en l’acompanyament, en el detall
accessori. Com si les coses accessòries no ha-
guessin d’existir, però mai. Ara hem d’anar molt
ràpid i anar al gra. Tot ha de tenir una utilitat, tot
ha de ser mínimament eficient, tenim pressa i no
podem entretenir-nos, no em vinguis amb flori-
tures i digues el que has de dir. El resultat de tot
plegat no pot ser altra cosa que una societat lletja
estèticament i estressada emocionalment. Els edi-
ficis “aprofiten l’espai” però malbaraten la seva
aparença, tot són angles rectes i parets unifor-
mes, no hi ha ni una sola mostra de tendresa. I vet
aquí l’art “conceptual”, aquestes exposicions ple-
nes de paraules escrites a les parets o de televisors
amb boques que parlen. És a dir, explicar una cosa

i marxar, de la forma més seca i crua, i a la bellesa
que la bombin. I ens sentim moderníssims, tu.

NO ESTIC A FAVOR DE LES COSES innecessàriament
complicades, és clar: hi ha vegades que la compli-
cació és gratuïta i inintel·ligible. Fa uns dies vaig
anar a la FNAC disposat a enfrontar-me amb un
fantasma que em rondava feia temps: Schönberg.
N’havia sentit tant a parlar (últimament devoro
tractats de teoria musical) que volia saber en què
consistia exactament això de la dodecafonia i del
trencament del sistema tonal clàssic. Vaig esco-
llir-ne un disc, vaig posar-me’l als auriculars que
hi ha disposats per al públic i vaig assistir a la tra-
gèdia. Jo de música encara no en sé gaire, però
tinc prou intuïció per reconèixer un despropòsit.
Aquella música era un cant a la lletjor, desafiant
Beethoven allò era tot un himne a la tristesa. Hi
ha qui diu que si la concepció harmònico-tonal
clàssica es podria correspondre a la visió newto-
niana del món, on tot encaixa i té un sentit, la do-
decafonia s’assembla més al relativisme de la se-
gona meitat del segle XX. Se me’n fot: no ens ha
d’interessar la música que ens relativitzi, sinó la
que ens afirmi, evoqui o suggereixi alguna cosa.
Ja sé que no vivim en època precisament romàn-
tica, a desgràcia meva, però sí que sé que l’art no
funciona amb conceptes ni amb experiments:
sinó que ho fa, malgrat tanta porqueria, al voltant
de la bellesa. No ens cal cap manual ni cap tractat
filosòfic per entendre una obra d’art, i quan fa
falta, és que no és art. No confonguem, doncs,
complexitat amb pèrdua de temps còsmica.

CADA VEGADA QUE SENTO ALGÚ VALORAR una obra per
la seva simplicitat, per la seva manca de pre-
tensions i la seva pretesa humilitat, em deses-
pero de viure en el segle que visc. I recordo
aquell fragment de la pel·lícula Amadeus, on
l’emperador austríac, que té l’orella com un es-
clop de roure, es dirigeix al compositor més im-
portant de la història i li formula l’observació
que la seva peça resulta tenir “massa notes”. Es-
perits pobres, música de xilofon, edificis sense
ànima. I dibuixa’m un xai.

Jordi Cabré Escriptor
jordicabre@jordicabre.net

Massa notes
“Cada vegada que sento algú
valorar una obra per la seva
simplicitat, per la seva manca de
pretensions i la seva pretesa
humilitat, em desespero de
viure en el segle que visc”

DES DEL MOLÍ

Elsexemillor?

A vegades, tenim la impressió
d’habitar un món a l’inrevés.
Tot perd el nord i es capgira. El
resultat són el desconcert,
els dubtes, la inseguretat i
les ganes d’entendre allò que
sol ser incomprensible.

Se’ns desmunten els tòpics:
aquelles afirmacions, que
poden tenir una certa gràcia,
però que formen part de les
creences col·lectives, perquè
ens fan sentir més segurs.
Fins no fa gaire, els casats
envejaven la llibertat dels
solters. Els solters desitjaven
l’estabilitat dels casats.

Els casats solien tenir una
vida sexual estable, continu-
ada, sense alts i baixos, i apa-
rentment feliç. Això últim ja
depenia del funcionament
de la parella i de l’estat de

salut de la seva convivència.
Actualment, tenim una soci-
etat on proliferen els singles,
aquelles persones que viuen
soles i que no tenen una rela-
ció estable. A l’Estat espa-
nyol, n’hi ha deu milions i
mig. És a dir, un vint-i-quatre
per cent del total d’individus
adults de la població. La pre-
gunta podria ser: per què
augmenten les ànimes soli-
tàries? Es tracta d’una opció
lliure, que porta a la idea
d’una vida millor, més inde-
pendent, sense lligams escla-

vitzadors? O, per contra, és
l’estat dels qui s’hi han tro-
bat a contracor, precisament
perquè no tenien altra
opció?

Segons les dades , la mei-
tat dels singles voldrien tro-
bar parella. Si es trobassin
tan bé vivint sols, per què
tendrien la necessitat de re-
córrer a invents tan ridículs
com els creuers per a sin-
gles, les festes per a singles,
o els restaurant especialit-
zats a trobar-los parella?

Només el quaranta per

cent dels singles assegura
que s’ho passa bé amb les re-
lacions sexuals que mante-
nen. És increïble com es des-
munten els tòpics i els clixés.
Ens havien fet creure que la
vida lliure, que t’obre un ven-
tall de possibilitats de conèi-
xer gent i d’establir-hi relaci-
ons, ens resulta més gratifi-
cant. Però no. Tot i que les
enquestes mai no són del tot
fiables, és clar que el sexe
unit a vincles d’amor, com-
plicitat i coneixença mútua
té un millor sabor.

DE FIL DE VINT

Oi que no
s’entén?

Isabel-Clara
Simó

La flamant finalista del Plane-
ta, Marta Rivera de la Cruz, ha
declarat que la societat literà-
ria gallega diu que no és una
escriptora gallega perquè es-
criu en espanyol, i se’n quei-
xa amargament. La parado-
xa és que se’n queixa davant
d’un centenar d’altaveus,
entre micros, gravadores i
càmeres. De debò: no sé de
quin greuge parla. Té tot el
dret a triar llengua, però
quan ho fa es queixa de no
estar en el catàleg de l’altra.

Això, però, és una minú-
cia comparat amb una notí-
cia surrealista: la Xina aixe-
ca una tanca al llarg de la
frontera amb Corea. Ja
sabem que els xinesos són
els millors del món fent mu-
ralles, però aquesta és una
barrera de ciment i filferro
d’espines que va dels 2,5
metres d’alçada als 4,5 me-
tres, poc apta per defensar-
se d’un perill nuclear i apta
com a mesura dissuasiva
per evitar fuita de ciuta-
dans, quan comencin les
sancions. Que l’ONU pren-
gui mesures contra les aven-
tures nuclears em sembla
lògic; passa però que les san-
cions són un càstig per a la
població innocent; els paï-
sos sancionats solen tenir,
subsegüentment, dèficit de
proteïnes i de medecines.

La frontera entre la Xina
i Corea del Nord és de les
anomenades naturals, car
la formen dos rius –Yalu i
Tumen–. Però les fronteres
artificials, tipus blindatge,
estan sovint fetes amb ma-
terials difícilment escala-
bles, i resulta que s’han
posat de moda, i la prova és
la mola que ha muntat Es-
tats Units per evitar els es-
paldas mojadas que prove-
nen de Mèxic. I és que el
concepte de sobirania terri-
torial –sumat al de la sagra-
da unidad de l’Acebes– re-
vifa just quan els profetes
neocon asseguren que
l’Estat ha entrat en crisi. Oi
que no s‘entén?

Maria de la Pau
Janer

ANTHONY GARNER


