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S
ovint, un músic es deleix per la
poesia, un arquitecte no es
perd cap sessió de dansa o un
novel·lista té butaca fixa a
l’auditori. I sovint, quan
l’artista et parla dels seus inicis
o algú li pregunta per què
pinta, respon que pinta per

casualitat, que el que ell volia era cantar, o que
toca el piano de xiripa, perquè tota la seva vida
havia somiat a ser un escultor que endevinés les
formes dins de les pedres. És un misteri, això.
Esclar que sempre hi ha qui va néixer amb
l’arquet de violí o amb les sabatilles de dansarina
sota el braç. Però quan et parlen d’aquestes
coses, els artistes et solen dir: jo he acabat
essent un actor de teatre, sí, però va anar
d’un pèl que no em dediqués a la
poesia. O, encara més sovint, són
poetes però pinten, són novel·listes
però toquen el piano, són
arquitectes i esculpeixen d’amagat.
De fet, és igual, el que facin: els és
absolutament necessari projectar-se
artísticament. En quina art concreta,
ho delimiten les circumstàncies.

I quan observes aquestes arts
t’adones que els artistes
esmentats, després d’anys de
practicar una de les arts,
s’han transformat pel
poema o per la sonata.
Sempre m’ha fascinat
veure com, un cop has fet teu
un tipus concret d’art (és un dir
perquè mai no el fas teu del tot),
t’adones que els gestos, les maneres,
les manies, les raons de les altres arts
són mons molt diferents. Fins i tot la
seva naturalesa és diferent. Hi ha arts
lineals, com la música i la literatura.
Sobretot, la literatura. Has d’escriure
una paraula i després una altra i després
una altra. No les pots escriure a la vegada. I
el lector les ha de llegir una rere l’altra; no
pot llegir-les a la vegada. L’escriptura i la
lectura marquen un recorregut lineal que fa
necessària la memòria escriptora i la
memòria lectora. A poc a poc es
crea un món, uns personatges,
una atmosfera, però sempre
mot rere mot. Com un
miracle. En música

s’esdevé una cosa semblant (penseu en les notes
que conformen una melodia), tot i que atenuat
per l’harmonia: en música sí que pots escriure
notes (les escrius una rere l’altra) però amb la
intenció que sonin juntes. I el lector-oient les
percep a la vegada amb un resultat diferent,
polifònic, del que seria escoltar una sola nota.

En canvi, hi ha disciplines artístiques globals,
com la pintura i l’escultura. L’artista treballa sobre
un bloc de pedra o qualsevol altre material; el
pintor transforma una tela en blanc. L’observador
de l’escultura o del quadre el té tot al davant. S’hi
pot passar una setmana, contemplant-lo, però el
té tot al davant. Si és una escultura, la pot rodejar
per mirar-la des de perspectives diverses; però és
tota davant seu. Si és una pintura poden caldre
diverses visites al quadre per acabar de copsar-lo
tot. Però sempre el tens tot al davant. No com
l’oient que ha de servar els sons escoltats i
relacionar-los amb els que està sentint i sabent
que hi ha notes que encara no han arribat davant

seu. A la dansa li passa el mateix. O al lector, que
té l’embut de la lectura mot rere mot i al cap
d’unes hores de lectura necessita el punt del
llibre perquè ha de menjar, dormir i esperar
l’endemà per continuar la lectura.

En canvi, en arquitectura podem tenir una visió
ambivalent. Un edifici admet una visió i un gaudi
de la globalitat instantània: l’arquitectura té molt
d’escultura. Però un cop gaudit l’edifici com a
escultura, en el moment que decideixes entrar a
l’edifici, et converteixes en lector i vas coneixent
pedra a pedra, racó a racó els detalls,
contràriament al que li passa al lector de novel·la,
del conjunt que ja has captat.

També el poeta que treballa el poema que li
cap en una pàgina, de vegades pot tenir la
sensació del pintor amb la tela. I al lector de
poesia que llegeix aquell poema, tot i que hi ha
d’entrar mot rere mot, la visió del conjunt de
versos i estrofes li produeix una sensació diferent
de la del lector de novel·la, que té un munt de

pàgines informes i anònimes que ha de
desgranar mot rere mot.

Les arts lineals, sobretot les que tenen
un component narratiu (òpera, teatre,

novel·la), han de fer un pacte amb el
temps. La Tetralogia de Wagner no
ens explica tot un món. Ens en fa

quatre pinzellades. Dura moltes
hores, però tota la història que

ens ha ofert és molt més llarga
que no les hores d’audició. El
temps representat no
coincideix amb el temps
escoltat. En novel·la
s’esdevé el mateix: pots fer
que els fets que es
desenvolupen en una
tarda s’escampin al llarg
de trenta o quaranta
pàgines i en acabat,
amb un “Al cap de cinc
anys d’aquella tarda
inesborrable,
l’Adriana ja no tenia
cap ferida de guerra”
t’has polit cinc anys
amb una ratlla i mitja

d’extensió. Diuen que
James Joyce va pensar
que Ulisses podia ser
llegida a una velocitat
determinada i la lectura
duraria el que dura
l’acció. Ulisses és
l’odissea de Leopold
Bloom durant quasi vint-
i-quatre hores pel Dublín
dels anys quinze i diuen
que la seva lectura també
té aquesta durada. Jo no

ho he provat mai.❋
Jaume Cabré
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Un poeta
pot pintar
quadres,
un músic
escriure
novel·les,
un
arquitecte
pot ser
escultor...
En aquests
casos, el
que es
demostra
és que són
artistes
amb ganes
d’expres-
sar-se.
Altra cosa
és la visió
que tenim
de les
diferents
arts, si són
lineals o
ofereixen
una visió
més global
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naturalesa
de lesarts
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