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La fama de Lorenzo Da Ponte no és altra
que el fet d’haver escrit el llibret de tres
obres mestres de Mozart: Les noces de
Fígaro, Don Giovanni i Così fan tutte.

Quan “l’abbé” Da Ponte, obligat a abandonar Ve-
nècia –on havia fet massa el dimoni amb les se-
nyores–, arriba a Viena a l’edat de trenta-dos
anys, res no l’obligava, entre tots els músics que
habitaven la capital austríaca, a distingir Mozart
de qualsevol altre. Da Ponte va conèixer el com-
positor salzburguès a casa del baró Wetzlar, un
jueu convers i ric. Com diu a les seves memòri-
es, “si bé dotat per la naturalesa d’un geni musi-
cal superior a tots els compositors del passat, del
present i del futur, no havia tingut ocasió enca-
ra de fer esclatar el seu geni diví a Viena (a causa
de les maquinacions dels seus adversaris), on
vivia, obscur i desconegut, semblant a una pedra
preciosa que, sepultada a les entranyes de la
terra, hi amaga el secret de la seva esplendor”.

DE TOTS ELS OFICIS, DIVERSOS I PINTORESCOS, que va
tenir Da Ponte al llarg de la seva vida, la seva
fama ha arribat a nosaltres sobretot com a llibre-
tista, o, com diu ell mateix, com a “improvisato-
re”, una professió tan comuna a la Itàlia del pri-
mer terç del segle XVIII, i encara en el primer del
segle següent, que l’autor ni tan sols l’explica.
Què era exactament un improvisatore? Segons
sembla, un amuseur, un individu que, gràcies a
l’enginy i a la facilitat de compondre versos, és
capaç d’explicar bellament els seus sentiments.
No tots els improvisatori, però, es convertien en
estrelles. Seminaristes quasi tots, com el mateix
Da Ponte, si uns pocs obtenien el favor dels po-
derosos, que els contractaven per recitar sonets
i madrigals compostos el dia abans, la majoria
acabaven cantant els seus ditirambes sota una
finestra qualsevol a canvi d’una almoina misera-
ble. On col·locar Da Ponte? A l’escenari de La Fe-
nice, des d’on parlaria per boca de Fígaro o de
Don Giovanni? O potser fent de captaire que de-
clama versos de circumstàncies per la ciutat dels
canals? Totes dues hipòtesis són possibles, ja que
la seva vida va ser un constant anar i venir entre
la glòria i la misèria. A pesar dels seus orígens hu-
mils, la seva escola no havia estat, però, el car-
rer. Quan improvisava no ho feia per descriure,
posem per cas, uns camperols bevent a la salut
de les seves amigues, sinó per imitar uns models
ja consagrats per la literatura. És a dir, no bus-
cava pas captar en els seus versos un quadre de
costums, una impressió personal, una emoció
sincera, sinó les maneres dels mestres –Dante,
Petrarca, Ariosto. Més que un improvisatore va
ser, doncs, un imitador. L’obsessió d’estar a l’al-
tura dels grans clàssics pesava com una llosa da-
munt els escriptors italians de l’època i els obli-
gava a la retòrica i al plagi. A l’escola, a la univer-
sitat, no s’ensenyava els alumnes a expressar-se,
sinó a fer-se dignes de succeir Dante i Petrarca,
Horaci i Virgili. Ara bé, com s’explica que, amb
aquest llast acadèmic, les tres òperes més cele-
brades de Mozart s’haguessin compost sobre els
textos del seminarista venecià? Les seves Me-
mòries suggereixen tres raons: la primera, que
Da Ponte mai no va deixar de ser un pobre infeliç
carregat de deutes, sempre exposat a una vida
errant, que sabia que el seu càrrec a la capital
austríaca podia ser revocatd’undiaper l’altreper

un capritx de l’emperador. Da Ponte va ser sem-
pre l’antítesidelmandarí instal·lat.ComDonGio-
vanni, va ser empès tota la vida pels camins d’Eu-
ropa per la seva vis eròtica, pel furor dels marits
enganyats, pel gust inconscient del risc i les tera-
nyines que duia a la butxaca, que el feien germà
de Leporello. L’acció que ignora tot repòs, la fugi-
da en busca de noves aventures per la por de
mirar enrere, tot el que explica tan meravellosa-
ment la partitura de Mozart és una invenció de
Da Ponte, la marca de les seves experiències per-
sonals. La segona raó va ser la coneixença de Ca-
sanova. Tots dos personatges es van conèixer a
Venècia, el 1777, a casa del patrici i senador Pie-
tro Zagari, de qui Da Ponte va ser secretari. Pro-

bablement, Casanova, vint-i-quatre anys més
gran que ell i famós a tot Europa, va exercir en
Da Ponte una mescla de fascinació i d’enveja, i al
mateix temps que li comunicava el seu entusias-
me i el seu foc vital, li ensenyava que per fer-se
un nom en literatura val més inspirar-se en les
aventures “de grand chemin” que en el silenci
de les biblioteques. I la tercera raó: les condici-
ons en què Da Ponte es va veure forçat a treba-
llar. Com que l’emperador li havia dit que no es-
crivís més que per als tres compositors llavors
de moda a Viena –Mozart, Martini i Salieri–, el
venecià es va veure en el destret de complaure’ls
quan tots tres se li van presentar alhora per de-
manar-li un llibret. Però el destret va ser també
un repte. I, així, va escriure a Josep II: “A la nit,
compondré per a Mozart llegint unes pàgines de
l’Infern de Dante; al matí, per a Martini llegint
Petrarca, i a la nit, per a Salieri amb l’ajuda de
Tasso.” I a fe que se’n va sortir. L’hi van ajudar,
segons explica, una ampolla de Tokay, una peta-
ca de tabac de Sevilla i una alemanyeta de setze
anys, el concurs de la qual explica força bé el re-
lleu que confereix als personatges d’extracció
més popular com Leporello, Zerlina o Massetto.
“Questo pezzo de fagiano…” No és això el que
ens vindria de gust menjar entre un glop de
Tokay i un bon cigar de Sevilla?

LLEGIU-VOS LES ‘MEMÒRIES’ DE LORENZO DA PONTE.
Valen realment la pena.

FOU EL LLIBRETISTA DE LES
OBRES MESTRES DE MOZART

Josep Maria
Fulquet

Professor de la Universitat Ramon
Llull

MemòriesdeDaPonte

“On col·locar Da Ponte? A
l’escenari de La Fenice, des d’on
parlaria per boca de Figaro o de
Don Giovanni? O potser fent de
captaire que declama versos de
circumstàncies per la ciutat dels
canals?”

EN SÍNTESI

34.750

Marçal
Sintes

Descobreixo ahir tot llegint el
diari un anunci que em crida
l’atenció. En lletres molt gros-
ses hi posa: “34.750 milions
d’euros”. Primer em penso
que és alguna cosa relacio-
nada amb la loteria o amb
una rifa de les moltes que hi
ha, però no. Ho firma el de-
partament d’Economia i Fi-
nances que dirigeix Antoni
Castells i la xifra no té res a
veure amb els jocs d’atzar,
sinó que és el global dels
pressupostos catalans per
al 2008. Un cop copsat el
missatge, m’endinso sense
poder evitar-ho en la seva
interpretació. Aviam: ¿el
conseller Castells posa
l’anunci al diari perquè creu
que 34.750 milions són
molts o bé perquè creu que
són pocs?, ¿constitueix
l’anunci una denúncia molt
sibil·lina, molt encoberta,
de l’espoli fiscal a què ens
sotmet el govern espanyol
del compañero ZP? Des-
prés de rumiar-ho un ins-
tant, no em sembla pas que
la propaganda de la Genera-
litat comporti denúncia, ni
tan sols plany o lament.
Més aviat és una celebració
que es vol compartida:
¡¡34.750!! Certament, són
molts i molts diners. Per-
què el lector se’n faci una
idea, els pressupostos del
2008 pugen pràcticament
el doble dels pressupostos
que va gestionar Jordi Pujol
l’any que el seu govern va
tenir més diners. El proble-
ma és que l’opinió dels ciu-
tadans sobre el govern d’es-
querres no és entusiasta,
sinó més aviat discreta, per
dir-ho diplomàticament, a
desgrat de disposar
d’aquesta fortuna per in-
vertir i gastar, de disposar
d’aquests 34.750 milions.
Uns diners que, per cert, els
té Castells gràcies a un
pacte entre CiU i el PP
d’Aznar. Una informació
que potser estaria bé d’in-
cloure en l’anunci...
m.sintes@hotmail.com
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