
 AVUI
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 24/12/2004

Secció: Diàleg         Pàg: 19

El cant de la Sibil·la

La tradició popular ens diu que Déu existeix i l'hem de témer

Sebastià Alzamora

Anit, des de Mallorca a l'Alguer, des de la catedral de l'illa sarda a totes les esglésies mallorquines, es
podrà tornar a escoltar el cant bellíssim de la Sibil·la, que travessa terrible la Mediterrània per recordar-
nos, a creients i descreguts, que hem d'estar preparats per a la fi del món. "Lo jorn del Judici / parrà qui
haurà fet servici", comença la lletra, i, si el cantant o la cantatriu -el sibil·ler o la sibil·lera- de torn l'entona
bé i amb un timbre de veu adequat, és inevitable sentir un calfred que us recorre l'espinada. El cant de
la Sibil·la és un anunci que apel·la a un horror íntim i còsmic que tots tenim severament interioritzat, un
horror consubstancial a la condició humana que ens connecta, amb més intensitat i més potència que
cap altra cosa, amb l'Absolut. Pel cant de la Sibil·la sabem, i no ens queda opció a negar-ho, que, per
molt que vulguem que la raó ens digui una altra cosa, Déu existeix i l'hem de témer: "Del Cel vindrà per
a jutjar / I a cada u lo just darà. / Gran foc del Cel davallarà; / Mars, fonts i rius, tot cremarà, / Los peixos
donaran grans crits, / Perdent sos naturals delits". La imatge dels peixos xisclant de dolor dins un mar
de flames és una de les més brutals que ha donat la poesia religiosa de tots els temps, només igualada
per una altra, que també he llegit associada al text mutant del cant de la Sibil·la, en què són els infants
els que criden de pànic des de l'interior del ventre de les seves mares: i aquest horror és Déu. Déu, que
"Als mals dirà molt agrament: / Anau, maleïts, en el torment, / Anau-vos-ne al foc etern / Amb vostre
príncep de lo infern". L'estrofa següent ens promet que també convidarà "els bons", tractant-los de "fills"
a incorporar-se al Regne celestial que es troba aparellat d'ençà de la Creació. I davant d'aquesta
promesa sempre, des de petit, m'he fet la mateixa pregunta: qui són, els bons? I si el Judici és tan sever
que cap de nosaltres, cap dels morts ni dels vius, no és mereixedor de comptar-se dins el bàndol dels
bons? Contràriament al que afirmen les lectures dels Evangelis avui dominants, mai he pogut evitar
sospitar, perquè així m'ho suggereix la Sibil·la, que Déu no és amor, sinó condemnació: la redempció no
és més que una farsa pactada entre Déu i el seu sòsias el Diable per assegurar-se una diversió que, si
més no, duri el que durarà l'espècie humana: l'Eternitat, ja se sap, és avorrida.

I l'horror és fascinant. Aquesta fascinació explica la perduració de les religions monoteistes, i també la
de la mateixa Sibil·la amb el seu cant terrorífic que invoca la Destrucció final i que, any rere any,
acudesc sens falta a escoltar amb una idèntica emoció que barreja la reverència, l'aversió i la devoció,
jo, que de fa tants anys em proclamo ateu (o agnòstic, mai he sabut destriar quina etiqueta em
correspon). Però ni el més radical dels no creients pot fugir del poder de persuasió d'aquest cant que és
anunci, sentència i, sobretot (però sempre, cal insistir-hi, quan es canta i s'executa bé: en els últims
anys i a certes parròquies, proliferen les versions espúries que es carreguen la solemnitat de la Sibil·la
barrejant-hi fragments de nadales o qualsevol altra animalada extreta del cada any més espantós kitsch
nadalenc), sobretot deia, un arcà fora del temps que ens aparta de totes les certeses i conviccions que
haguem pogut acumular per deixar-nos a la intempèrie del Tot, resituats al nostre lloc dins de l'Ordre
universal. Una admonició que ens recorda, inapel·lable, que no som més que carn moridora, adobada
per servir d'aliment a l'abisme.

En contraposició a tanta negror insondable, em sembla una magnífica notícia l'aparició del llibre El cant
de la Sibil·la a Mallorca, que ha publicat l'editorial Documenta Balear i del qual autor el musicòleg
Francesc Vicens: un estudi, tan concís com complet, a propòsit d'aquesta peça fonamental de la nostra
tradició cultural, fruit de quatre anys d'abnegada dedicació del seu autor. A les seves planes obtenim
detalls valuosos sobre la història del cant, com per exemple que el seu origen documentat més remot es
troba al sermó Contra judaeos, paganos et arianos, del bisbe cartaginès Quodvultus, per bé que es va
atribuir erròniament a Sant Agustí. En aquest text s'hi incloïen un seguit de profecies atribuïdes a
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personatges diversos, tals com Jeremies, Moisès, Habacuc, Zacaries, Joan Baptista, Virgili i
Nabucodonosor; la darrera de les profecies era enunciada per la sibil·la eritrea, servint-se d'un acròstic
grec d'apologètica cristiana en què les inicials dels vint-i-set hexàmetres que el componen permetien
llegir la frase Jesús Crist Fill de Déu Salvador. És només un exemple de la interessant i sàvia erudició
de Francesc Vicens, que ens il·lustra amb el mateix rigor sobre aspectes relatius a cultura popular,
sociologia, elements dramàtics o teatrals i actualitat del cant de la Sibil·la, amb un nucli bàsic compost
per la seva anàlisi textual i musicològica, sense descuidar un generós annex amb una bibliografia i una
discografia ben àmplies. Un llibre de referència d'ara endavant, que em fa pensar en la urgència de
tornar a escoltar les esplèndides gravacions de la Sibil·la de Jordi Savall o la molt recent de Maria del
Mar Bonet al seu lluminós Amic, Amat, perquè em facin companyia en les hores de la negror immensa,
quan compareix l'àngel que ens deixa tot sols davant del buit devastador que Déu, vell cruel i
esdentegat, va dipositar dins cadascun de nosaltres.
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