
Conta Gerald Brenan en
les primeres pàgines dels
seus Pensaments en una
estació seca (Tres i Qua-

tre, 2009, traducció de Josep Mar-
co) que coneixia un home inca-
paç de fer l’amor si, alhora, no
sonava sempre el mateix disc de
Mozart. Brenan no precisa
l’obra en qüestió, però no impor-
ta gaire, atés que només pretén
posar sobre el paper les complica-
cions amb què la natura ha orga-
nitzat un acte tan definitiu per a
la perpetuació de les espècies.
Confesse que l’anècdota, a la
qual vaig arribar gràcies a l’im-
puls de fullejar un llibre construït
de fragments, em mantingué en-
tretingut una bona estona i, el
que és més decisiu, m’enganxà
posteriorment a la lectura sense
presses. Des de Mozart i les
raons ocultes de la natura, vaig
obrir les gàbies per donar solta
als ocells del cervell (que és com
Brenan, més endavant, descriu la
imaginació) i em vaig posar a es-
tablir lligams entre amics i com-
positors amb resultats que, since-
rament, no paga la pena de refe-
rir, per bé que, com vostés com-
prendran, foren moments jovials,
amb novel·listes copulant al rit-
me de les grandiloqüències wag-
nerianes o de les subtileses de Pa-
lestrina, poetes que no volien per-
dre’s l’ocasió d’un acte creatiu
únic adobat amb el violí lacerant
dels concerts de Prokofiev o uns
altres que s’estimaven més tocar
de peus a terra i preferien la car-
nalitat (alguns fins i tot en dirien
obscenitat) de Gustav Mahler,
professors capficats a fer coinci-
dir amb exactitud pitagòrica els
compassos de la més coneguda
composició de Ravel amb els del
plaer rítmicament sostingut, i al-
gun crític literari a qui solament
se li havia acudit acompanyar
l’acte més important de la vida
dels éssers vius amb alguna de les
cinc Marxes de pompa i
circumstància d’Elgar.

Sens dubte, el llibre d’un hispa-
nista de prestigi com Gerald Bre-
nan mereix comentaris més ente-
nimentats. Però no està de més
reivindicar el fragment com un
text centrífug, és a dir, que no es
tanca en si mateix per impedir-
nos d’entrar-hi amb voluntat
d’arredonir-lo, refer-lo o emular-
lo. És clar que això depén en bo-
na mesura dels seus trets interns,
però gairebé sempre la brevetat

acompanya l’exigència que el lec-
tor sent de continuar la senda en-
cetada, tal com l’esbós, en el
camp de la pintura, ens convida a
la concreció, a l’elaboració darre-
ra del que quatre traços ens han
suggerit. Els qui s’apunten a la
lectura del llibre de Brenan com-
provaran que en els fragments
més llargs no són cridats tant a
sumar, a intervenir-hi, com a gau-
dir del que ja està fet. Com si el
creixement del text fóra en detri-
ment de la participació del lector.
Però ja sabem que no solament és
cosa de llargària. O com el mateix
Brenan assenyala en un esplèndid
racó del llibre que “l’art més gran
sempre és complex i amaga part
dels seus secrets”. L’hispanista,
per exemplificar-ho, contraposa
dues pintures de Botticelli: El
naixement de Venus i la Primave-
ra. Aquella, si de primer li causà
una impressió memorable, al cap
del temps se li mostrà com “mas-
sa perfecta” fins al punt que sem-
blava tenir “alguna cosa d’estereo-
típica”. Aquesta, al contrari, sem-
pre se li ha mostrat més com-
plexa, i “més confusa”. Em per-
metré per això mateix manifestar
el meu desacord radical amb l’his-
panista quan afirma que “si
Heràclit és el filòsof dels éssers
vius, es podria dir que Parmèni-
des és el dels escriptors i els artis-
tes”, ja que, segons ell, l’artista
rescata les coses del corrent de
l’esdevenir i les fixa en l’estat de
l’ésser. Els pensaments de Brenan
també tenen aquesta virtut: no
se’ns presenten com un territori
inexpugnable, monolític, sinó
que, anotats al llarg d’un grapat
d’anys, de vegades presenten fins
i tot matisos contradictoris. No
debades era un bon lector de
Montaigne, a qui cita amb insis-
tència. Aprenem amb el temps i
això fa que canvien certes convic-
cions. En algun moment del llibre
la vellesa és sinònim d’ego exacer-
bat. En algun altre, arribats a la
vellesa, l’ego és a punt de desapa-
réixer i ja no és moment de con-
templar-lo, raó per la qual se’ns
obrin els ulls i veiem el món tal
com és: “un lloc salvatge i cruel” i
amb uns ideals que no són més
que “anhels de poder i influèn-
cia”. No tothom acceptaria com
un alliberament el refugi en el
món de l’art que, arribats ací,
l’hispanista proposa. Però tots
convindrem que és una
temptació quasi incontenible.

CARLES GÁMEZ

Tres amics, aqueixa franja
d’edat assenyalada per la
necessitat de posar seny,
decideixen obrir una lli-

breria al barri de Russafa de
València. Dos d’ells, Jaime i Jaco-
bo, ja han passat per l’experièn-
cia, una de les quals una mica
frustrant, del negoci llibreter.
Com a tercer soci, Ramon, que
posa un toc d’empenta i
d’il·lusió en la nova aventura co-
mençada per aquest tripartit i
amant de la lletra impresa. La
novetat del negoci arriba quan
un realitzador, Pau Fenollosa, de-
cideix transformar el projecte en
una historia documental i, a més,
fer d’Internet l’aparador perma-
nent de l’aventura en construcció
i les peripècies dels tres socis i
amics. Fenollosa tenia ja el prece-
dent del seu primer treball docu-
mental, Estira i arronsa (2006),
una història en format documen-
tal que narrava al llarg d’un any
la vida diària de professors i
alumnes en l’Institut Joan Fuster
de Barcelona. “Tot va co-
mençar”, diu Pau Fenollosa,
“quan van coincidir les meues ga-
nes d’iniciar un nou projecte i el
desig d’ells de poder contar el
procés de realització i posada en
marxa de la llibreria”.

Després del treball d’Estira i
arronsa, Fenollosa va començar
a dissenyar Slaughter amb els
promotors i futurs protagonistes.
“El nom”, diu Ramon, “Slaug-
hter, que és com es diu la llibre-
ria, va sorgir perquè el local ocu-
pava l’espai d’una antiga carnis-
seria”. Ara, després de la refor-
ma, com a herència de l’antic lo-
cal hi han quedat alguns dels
ganxos que en altres temps exhi-
biren bones cuixes de carn i ras-
tres de botifarres. “A més”, assen-
yala Jaume, l’altre soci, “Slaugh-
ter és també el cognom d’un co-
negut autor de best-sellers ameri-
cans, Frank G. Slaughter, i ens
servia també de tribut literari”.
Els primers capítols de la sèrie
van fer acte d’aparició en la plata-
forma Vimeo al mes de setembre
passat. “A mi”, diu Pau Fenollo-
sa, “m’agrada catalogar aquest
documental com a reality-ficció,
per aquesta fusió o confusió dels
dos llenguatges”. Quatre prime-
res entregues on es pot veure els
tres socis deambulant per un pai-
satge fantasmal i en estat ruïnós
o fent-se unes cerveses, un dels
leitmotiv argumentals, mentre

s’enfronten a la recerca de diners
per al projecte. Alguns amics
s’acosten a aquest escenari en
construcció mentre expressen els
seus dubtes o els animen. “Quan
vam rodar les primeres
seqüències”, diu Pau Fenollosa,
“la meua por era que allò no re-
sultara, que no aconseguirem
transmetre un aspecte
d’espontaneïtat i de credibilitat
que per a mi era essencial, i qui-
na va ser la meua sorpresa que
després dels primers visionats em
vaig adonar que tenia davant

meu uns professionals, malgrat el
seu amateurisme, que la cosa po-
dia funcionar”. “Recorde”, diu
Ramon, “que Pau ens va dir que
segurament caldria repetir molt,
ja que, per la nostra poca expe-
riència, de segur que el documen-
tal necessitaria de més d’una pre-
sa”. “I després de les primeres
seqüències de rodatge”, continua
Jaime, “ens va cridar Pau tot
emocionat per dir-nos que no cal-
dria repetir, que estava molt con-
tent de la nostra primera
actuació”. “Jo crec”, diu Fenollo-
sa, “que una de les coses que mes

criden l’atenció del documental
és la naturalitat que han aconse-
guit els tres pel que fa a la seua
relació amb la càmera, i això, de
vegades, per a aconseguir-ho, ne-
cessites molt de temps. És una
naturalitat que no ha estat busca-
da o treballada, cal reconéixer-
ho, que ha sigut en bona part
accidental”.

Aquests dies estan posant en
marxa els nous capítols de la sèrie.
“Fins ara”, diu Ramon, “hem tre-
ballat a partir de les nostres
pròpies converses, improvisacio-
ns, però ara ho farem amb la
col·laboració d’un guionista”.
“És que “, afig Jaime amb humor,
“no sempre estem aguts, ni som
tan creatius, enginyosos o diver-
tits”. “Hem de veure”, diu Pau
Fenollosa, “com es tradueix
aquesta guionització de la sèrie,
perquè el que no m’agradaria és
que perdera la credibilitat que fins
ara hem aconseguit”. En aquests
pròxims capítols, Slaughter obrirà
les seues portes al cor del barri de
Russafa, al carrer de Dénia, entre
amics, llibres, cafés i concerts en
directe. “Ens agradaria”, assenya-
la Fenollosa, “poder tenir en un
futur la nostra pròpia plataforma
en Internet i que la sèrie arribe a
ser una mena de gran aparador
del barri, amb notícies,
informació, fer una cosa viva”. I
sobre la seua durabilitat conclou:
“Per descomptat que fins que ells
vulguen o se’n cansen”. “O”, diu
Ramon, “deixem de divertir-nos”.

A MANERA DE TASCÓ

Fer l’amor amb Mozart
VICENT ALONSO

‘Reality-ficció’ a Russafa
Tres amics i una llibreria es converteixen en

una sèrie per capítols en Internet titulada ‘Slaughter’

De dreta a esquerra, Fenollosa, Ramon, Jacobo i Jaime. / JESÚS CÍSCAR

“Ens agradaria que la
sèrie arribe a ser una
mena de gran
aparador del barri”
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En efecte, el seu besavi fou Plácido
Francés, que segons el crític d’art
Francisco Agramunt fou un dels
millors pintors de la seua
generació. I em diu Fuencisla:
“Agramunt, en el seu diccionari,
ens va reunir els dos, sense saber
que érem família… sense saber
que era el meu besavi! I és entran-
yable estar així, en pàgines enfron-
tades, fitant-nos, l’un a l’altre”.
També l’elegant pintor alcoià Emi-
li Sala és família: era nebot de Plá-
cido Francés, que va ser el seu
mentor i mestre a València.

Siga com siga, aquesta artista
irradia una pau sorprenent. I quan
es fa el silenci, és dens i espés, tan
sols trencat pel soroll de l’aigua
d’una font que hi ha al pati, en la
terrassa del celobert de la finca.
Això fa que parlem baixet, com si
fórem a l’interior d’un temple on
se celebra alguna litúrgia. Em mos-
tra una de les seues últimes obres,
un collage sobre horitzons:
“L’horitzó té una complexitat
increïble, perquè la llum sempre és
canviant”. D’alguna manera tota
l’obra de Fuencisla gira al voltant
de la llum o, més ben dit, dels cla-
robscurs, tot això dins d’una at-
mosfera redossada. Parlem de la
seua evolució com a pintora, dels
artistes que la interessen, quins
han estat els seus fars: “Hi ha ha-

gut molts fars, però sobretot les
avantguardes. L’expressionisme
alemany i el nord-americà… Però
m’interessen els pintors que tenen
una força especial, allò tan indefini-
ble que atresorava Cézanne: amb
unes pomes va moure tot el món”.
En aquests moments prepara una
instal·lació per a l’Institut Francés
de València, on treballa amb línies
fragmentades, sobre grans llenços.
L’exposició possiblement
s’anomenarà “Supercordes”, un
títol adient per a tot aquell gavadal

de línies simètriques, que vibren en
el seu espai, amb una energia par-
ticular. Fuencisla es troba especial-
ment còmoda en aquestes instal·la-
cions, que omplin l’espai de la seua
física tan particular. En aquest sen-
tit es declara admiradora de Vicen-
te Martínez i de Bartolomé Ferran-
do, dos artistes valencians interes-
sants especialment sensibles amb
aquest tipus d’actuacions, que tre-
ballen amb encert les instal·lacio-
ns més impactants. També és entu-

siasta de l’obra d’Isidoro Valcár-
cel: “Sempre em sorprén, té un ca-
minar únic… Una vegada vaig te-
nir l’oportunitat de veure’l treba-
llar: demanava als habitants d’Aie-
lo de Malferit que pintaren
l’horitzó del seu poble. Cadascú el
veia d’una manera diferent”.

Sobre una taula hi ha un vell
catàleg de Genaro Lahuerta, que
fou professor seu a l’Escola de Be-
lles Arts de València. Li pregunte
si té bon record d’aquells anys i
somriu amb timidesa. “M’ense-
nyaren les receptes bàsiques per a
pintar… Però no tinc cap gran re-
cord d’aquella època… M’odia-
ran!… Mira, aquest quadre el
vaig pintar amb Genaro!”. Em
mostra el retrat d’una dona, un oli
molt acadèmic, però on ja hi ha
els seus colors. Li pregunte si la
model és Walquyria. “Sí!” em con-
testa amb els ulls il·luminats (els
seus ulls blavencs atresoren una
expressivitat especial en aquell cos
tan delicat). “Tinc un record molt
bonic d’ella, era una dona molt
sensual, i una delícia dibuixar-la,
perquè estava grosseta i les formes
eixien arredonides. M’encantava
mirar els quadres dels companys, i
veure com cadascú havia fet la
seua Valquíria!”. Li dic que fa poc
la Universitat Politècnica ha edi-
tat un bell catàleg sobre la model
amb les obres de molts antics

alumnes. “Quina llàstima! M’hau-
ria agradat participar-hi! Posava
amb tanta naturalitat que per
força ho havies de fer bé”.

En un cantó de l’estudi unes
escales condueixen a un vell refu-
gi de la guerra. L’escala és empi-
nada, el passadís fa la ziga-zaga, i
el refugi és una cambra humida,
fosca com una gola de llop. “Fa
poc vingué una velleta a veure’l”,
em diu Fuencisla. “Volia recor-
dar aquell lloc on va passar tanta
por durant la guerra. Vés tu a
saber l’energia que hi ha conden-
sada en aquell cau. De vegades
m’imagine tota aquella gent, allí
baix, en aquell silenci, tan sols
trencat per l’esclat de les bombes i
els crits de pànic… Què cosa tan
esgarrifosa és la guerra”. En aco-
miadar-nos em presenta un veí
que comparteix l’estudi del cos-
tat: és alemany, i especialista en
l’obra filosòfica d’Ortega y Gas-
set, al qual li ha dedicat la seua
tesi doctoral. Allò, en aquell am-
bient fecund, i en aquella illa de
tranquil·litat, em sembla del tot
natural. Fuencisla ens acompan-
ya fins a la porta de l’edifici, i ja
en el carrer ens diem adéu. De
seguida s’endinsa en la seua at-
mosfera seràfica, d’una densitat
liquida. I Jesús Ciscar i jo, durant
una bona estona, caminem en si-
lenci.

Estem assassinant el silen-
ci. Amb el tropell de cot-
xes que inunden els ca-
rrers, amb les teles i les

ràdios que parlotegen dins les ca-
ses, amb les infinites màquines
intruses, que ens acomoden la vi-
da, i amb aquell monstre anome-
nat Musicambiental. Allà on vas
hi ha música. Música quasi sem-
pre tosca, previsible, escassament
elaborada, detestable. Vas a una
sabateria i t’has d’empassar la
música, entres a un café i t’injec-
ten música, et compres uns panta-
lons i et perforen el cap amb mú-
sica. La música, que sempre ha-
via sigut amiga del silenci, és, ara
mateix, botxí del silenci. Les
obres de Monteverdi, Haydn o
Satie són un pacte digníssim amb
el silenci, les peces per a violon-
cel o teclat de Bach són un mas-
satge per al silenci. La bona músi-
ca és un elogi del silenci. Per què,
a les sabateries, no hi posen Mo-

zart? O millor: que no hi posen
res. Silenci. I que cadascú escolte
la música quan li done la gana, i
no quan vulguen els venedors de
sabates o pantalons o gintònics.
Aquests fan com els mals direc-
tors de cinema: mancats de talent
per a commoure’ns amb la força
del guió i de les imatges, unflen la
pel·lícula de música, com qui fa
servir crosses. N’hi ha excepcions
—pense, ara mateix, en el Viscon-
ti de Mort a Venècia, on l’omni-
present música de Malher forma
part de l’essència del film—,
però, en general, els bons cineas-
tes no necessiten posar tant de
sucre. Respectem el silenci, acaro-
nem-lo. Ens cal. El silenci és revo-
lucionari: ajuda a pensar. I qui
pensa pot canviar el món. Vés a
saber si la inanitat moral i cultu-
ral que patim, i si la passivitat i el
conformisme dels ciutadans, no
són conseqüència de la falta de
silenci. On és, ara mateix, el silen-

ci? Enlloc. De fet, el silenci abso-
lut, pur, sense taques, no existeix.
Ja el buscà inútilment el composi-
tor John Cage quan es va tancar,
el 1951, dins la càmera anecoica

de la Universitat de Harvard, un
espai totalment insonoritzat. Sol
allà dins, Cage s’adonà que enca-
ra percebia dos sons, l’un d’agut i
l’altre de baix. El primer era el
seu propi sistema nerviós, el se-
gon, els batecs del seu cor. El
nostre cos, en si mateix, ja és un
instrument de música, que pro-
dueix una barreja entre sons invo-
luntaris i sons deliberats. No exis-
teix, per tant, el silenci. Anome-
nem silenci una aproximació al
silenci, aquella que tenim quan
passegem sols per l’alta muntan-
ya, o per les avingudes d’un ce-
menteri, o per un desert, o per
una ciutat a les cinc de la matina-
da. És aleshores que sentim soro-
lls petits, aïllats, bellíssims: els
nostres passos, el llunyà toc de
campana, l’ocell que piula, les
branques agitades pel vent, un
lladruc esmorteït, l’aigua d’una
font… Sorolls tan bells com la
bona música. Elogis del silenci.
Però tot això està absent, fulmi-
nat, del nostre dia a dia. Hem
proscrit el silenci. Els sorolls
aïllats i plaents, la bona música,
el bon cinema, són espècies en
perill d’extinció, diàriament as-
sassinades.

Censor: magistrat de
l’antiga Roma enca-
rregat de fer el cens de
la població i vetlar so-

bre els costums dels ciuta-
dans. Però un diccionari ac-
tual el defineix també com
qui exerceix el control i la
repressió dels continguts dels
missatges fets públics a través
dels diferents mitjans de
comunicació.

És un ofici molt antic, avo-
rridament antic. I amb uns
resultats, a curt termini, hila-
rants, si no fóra per les
conseqüències terribles en la
majoria dels casos; i, a llarg
termini, inútils, perquè la vi-
da ha seguit, malgrat els in-
tents d’amagar-la.

Els vencedors d’una gue-
rra, i ací ja anem per la terce-
ra generació, solen vigilar
com s’explica la història.
Fins i tot, com s’explica o es
canta o es filma, etc., el pre-
sent. És una cursa perduda,
perquè la realitat és més tos-
suda que qualsevol sainet i
allò “desaparegut” torna a
aparéixer amb insistència.

Ja hem conegut doblatges
de pel·lícula absolutament
kafkians o criteris esquizofrè-
nics a l’hora de deixar passar
o no una cançó o un article
o, també, una publicació. A
vegades per a tristesa de to-
thom, perquè “creacions”
que no valien un duro circula-
ven només sostingudes, per-
què havien estat censurades
(i, horror, la democràcia no
va calmar aquells autors. En-
cara els patim).

La famosa transició va ta-
ponar les carreteres d’accés a
Perpinyà. Els espanyolets
s’empassaven pel·lícules i pe-
l·lícules en sessions marato-
nianes i després confonien els
guions. També es donava el
cas de la perplexitat: veien E
darrer tango a París i no tro-
baven un pecat mortal real-
ment sòlid. És clar, tan pen-
dents de la famosa escena de
la mantega, no podien maste-
gar el monòleg del Marlon
Brando sobre la família. En
resum: la censura és pròpia
de, i genera, la misèria huma-
na. Considera imbècil el
ciutadà i necessitat de tuto-
ria, a banda de l’exercici
d’ocultació, de desaparició,
de qualsevol veritat
incòmoda.

Quina mantega els moles-
ta quan veuen TV3 o el Ca-
nal 33?

Una informació contrasta-
da caiga qui caiga (Millet)?
Que els periodistes no signen
les informacions polítiques
quan hi ha eleccions, en pro-
testa pel temps pactats pels
partits (a veure si n’apreneu,
Canal 9 i etcèteres)? Que els
nostres cantants, escriptors,
artistes hi apareguen? Que
encerten amb el temps (orat-
ge, sí; i weather, Font de Mo-
ra, yeah!)? Que mostren do-
cumentals sobre el colp d’Es-
tat de Franco i
conseqüències? I sobre punts
de vista diferents dels ofi-
cials en temes d’actualitat? I
sobre Marianne Faithfull...,
ui! Ja m’he perdut.

Quina misèria més inútil!

Elogi del silenci
MANUEL BAIXAULI

“M’interessen els pintors
que tenen una força
especial, allò indefinible
que atresorava Cézanne”

A LA LLETRA

Censura
ALBERT GARCÍA I

HERNÀNDEZ

questa artista, al seu estudi, irradia una pau sorprenent.
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