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Querellesibaralles
al’entornd’unorgue

Narrativa

Un famós restau-
rador d’orgues,
que respon al
nom tan escaient

de Sebastian Bosch (un
nom germànic i català), ar-
riba a la ciutat de Twerp-
dyen (ciutat imaginària)
per dur-hi a terme la res-
tauració de l’orgue local. Es
tracta d’una feina laborio-
sa, en què participaran di-
versos operaris qualificats.
L’estada a la ciutat durarà
uns tres mesos, en els quals
la infinitat de peces de l’ins-
trument i un cor d’estàtues
de tradicions diverses que
formen part del conjunt
perdran la seva posició ha-
bitual per rebre les atenci-
ons de pinzells i altres es-
tris de poliment. A la ciutat
hi opera una secta, que
respon al nom dels Eclesia-
nistes, que defensa unes
tesis particulars per a la
col·locació de les diverses
estàtues de l’orgue. Hi ha,
també, una mena de vam-
pir, que fa una certa fere-
dat pels carrers nocturns
de Twerpyden. I, per aca-
bar-ho d’arrodonir, una
nena que desapareix i que
no sortirà fins al final. No
us dic com surt, al final, si
viva o morta.

En la seva narració,
Palol no estalvia referènci-
es tècniques, sovint in-
comprensibles per als
llecs, no únicament referi-
des al món de la música i
la musicologia, sinó també
al de l’arquitectura o el
pensament –personatge,
doncs, de la família del Le-
verkühn de Mann–. És, no
en tinc cap dubte, un nar-
rador amb un marc de re-
ferències molt complet.
Palol ha confessat que el
títol té un toc irònic. Sens
dubte: Bosch –a qui, la
restauració a banda, pas-
saran moltes coses en la
seva estada a la ciutat–
potser no és un home de
geni, però s’hi acosta. Pot-
ser dins la categoria
“home de geni”, seria més
aviat un “home vulgar de
geni” –a la manera del
clàssic Ulrich, l’home
sense qualitats, que de
tantes com en tenia no
s’hi posava mai més–.
Palol ens el presenta a les
acaballes de la seva carre-
ra, a punt de retirar-se.
Bosch constitueix una re-
ferència ineludible en el
món de la restauració d’or-
gues. Capaç d’argumentar
amb solvència sobre esco-
les musicals o estils dife-
rents a partir dels materi-
als o de la disposició de les
peces d’un instrument
concret, però també sobre

moltes altres coses. A més,
no és immune a la bellesa.
Ha après a dominar la be-
llesa que es desprèn de la
pràctica de l’ofici, de la
convivència amb uns ele-
ments valuosos com au-
tèntics tresors. Però no
tant la bellesa de les
dones, que aquí, en una de
les querelles no pas me-
nors, es presenten en una
dualitat. I és que són dues,
les dones que acompanyen
el protagonista en el seu
viatge dantesc.

Jordi Llovet va escriure
un article que abundava
en un dels temes de la
novel·la paloliana: si val la
pena o no de fer-se fort en
el manteniment de la tra-
dició. Formulat com una
pregunta: l’orgue barroc
de Twerpdyen, ¿represen-
ta un patrimoni immens,
un valor immutable de
transmissió d’idees i de
sensibilitat artística, o
més aviat una carraca de
la qual val més despren-
dre-se’n de seguida per
crear sense lligams ni
noses? Aquí hi ha la mare
dels ous, sí, perquè a més
Palol hi ha insistit en totes
les entrevistes concedi-
des. Però la seva història
encara va més enllà, obre
molts altres fronts, dispo-
sa de noves querelles per a
l’enfrontament de perso-
natges –en aquells cone-
guts diàlegs à plusieurs
que tant agraden a l’autor.

Finalment, torna a
emergir la raó particular,
fascinada per la querella
entre l’home artista i
l’home savi; o per aquest
detall pictòric formidable
que descriu el pit de la jove
partenaire de Bosch en el
seu viatge twerpdynià: “La
meitat superior del pit és
mig con perfecte, la meitat
inferior un quart d’esfera
perfecte, però si superpo-
ses les figures geomètri-
ques i no coincideixen,
perquè un triangle i un se-
micercle tenen en el millor
dels casos quatre punts de
contacte, com és que ho
fan tan bé en el cos?”. Són
les belles paradoxes uni-
versals que apareixen en
els llibres de Palol i en cap
més (vull dir, d’ara). El
narrador que pensa en
gran, però que demostra
un gran talent, també, per
la miniatura.

Un Home Vulgar.
Exercicis sobre
el punt de vista II:
Apòleg
Miquel de Palol
Premi Joanot Martorell
Edicions 62. Barcelona, 2006

“Si a la gent
els donen
subproductes
d’ínfima qualitat
no s’enganxaran
mai a la lectura”

Jordi Llavina

litat... Vas a un concert i et
trobes que la noia que et ven
l’entrada també ho sap tot...

D’altra banda ens mostra com
hem perdut les referències ico-
nogràfiques i mitològiques...
Quan he dit que aquest llibre
era una operació nostàlgica
també em referia a això: en
aquests moments la ciutada-
nia no reconeix les seves prò-
pies icones. Jo mateix, quan
vaig anar a veure els primers
orgues per preparar la
novel·la em vaig comportar
com un analfabet secundari.
A molts dels orgues hi ha un
personatge que és un home
amb barba i corona que toca
l’arpa, i el segon cop que el
vaig veure vaig preguntar qui
era, i la senyora acomodado-
ra em va mirar amb cara de
voler dir: “D’on baixa, aquest
bàrbar?”. “Això ho sap tot-
hom: és el rei David”, va dir.
Hem perdut els referents, i
són irrecuperables.

Això dels ‘Exercicis sobre el punt
de vista’ no és una mica exhibi-
cionista?
Segurament, sí. Potser sona
una mica pretensiós, però és
un homenatge a Bach, que al
llarg de la seva vida va articu-
lar una sèrie de composicions
sota el títol d’Exercicis per a
teclat. Resulta que la prime-
ra part són les partitas, la se-
gona crec que el concert ita-
lià i una suite francesa, la ter-
cera la missa per a orgue i la
quarta, les Variacions Gold-
berg. Té l’humor de dir-ne
exercicis per a teclat, de les
variacions, que són segura-
ment una de les sèries més
difícils de tocar de la història
dels teclats. En realitat el
meu títol és una mica un
resum, perquè hauria de ser
Exercicis sobre el punt de
vista, el temps i l’extensió,
perquè el que en realitat s’in-
tenta és veure o demostrar
com els elements previs con-
dicionen el resultat. Si a algú
li sembla que això és un acte
d’exhibicionisme, no tinc res
a dir-hi. Al final tots serem
jutjats per la bondat dels re-
sultats, no per si ens hem
permès una broma estructu-
ral aquí o allà.

llibres assequibles, clàssics
com El petit príncep.

També s’intenta fer passar llibres
per a adults com a llibres infan-
tils, de vegades...
Això ja són operacions venja-
tives, com Els viatges de Gu-
lliver, que és una crítica fe-
rotge a la societat amb molt
mala llet, i s’ha arribat a cen-
surar i a convertir en una
cosa que no és.

Expliqui’m què intenten fer els
sectaris ecclesianistes en el seu
llibre...
És l’operació que fan totes
les esglésies, i la que ha fet
tradicionalment el cristia-
nisme i la que ara està fent
l’Islam.

I les religions paganes no tenien
aquest mateix problema?
És possible, però les religions
paganes tenien una cosa molt
positiva, i és que eren molt to-
lerants. Com que les estructu-
res de l’Estat no estaven mun-
tades sobre la base de la reli-
gió, no hi havia cap necessitat
d’imposar-les: no s’obligava el
poble a adorar Afrodita...

Sorprèn la complexitat de la res-
tauració d’un orgue i les implica-
cions filosòfiques que hi ha al
darrere...
En aquella època un orgue
era la màquina més comple-
xa que havia construït la civi-
lització occidental, abans
dels automòbils, els ordina-
dors o els avions... La màqui-

na més complicada, amb més
variants i subtileses fins a
aquell moment. Vaig escollir
un orguener, i no un sabater
o rellotger, perquè m’agrada
molt la música, i vaig desco-
brir que és tot un món,
aquest instrument.

En aquesta novel·la l’erudició i el
debat filosòfic vénen més per les
converses dels personatges que
pel narrador...
Sí, però, en tot cas, és una
erudició realista. En les
meves visites a orgues molt
sovint m’he trobat que fins i
tot el porter clava unes con-
ferències sobre l’instrument
que et deixa garratibat,
sobre el significat de les es-
tàtues, la història de la loca-


