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NÚRIA ESCUR
Barcelona

M
arcos Ordóñez
( B a r c e l o n a ,
1957) té fama
de brillant, rigo-
rós, professio-

nal, culte i meridià. És tot això i
més. I acaba de donar a llum Un
jardín abandonado por los pájaros
(ElAlephEd.), unamenad’exerci-
ci de memòries tenyit de
nostàlgia i llum. El relat de la seva
infantesa “que va sorgir amb unes
converses enregistrades amb la
meva mare” és la crònica de la
Barcelona dels seixanta dictada
pelmestratge de la tendresa i l’hu-
mor. El viatge inclou des del seu
naixement –va ser concebut a
l’Hostal de la Glòria– fins que tan-
quen la casa dels avis, “d’aquí el
títol: els nois creixen i se’n van”.
Escriptor vocacional, periodis-

ta veterà, coneixedor de tots els
secrets del teatre, Ordóñez es fica
el lector a la butxaca des del mi-
nut u. Des d’aquella primera pàgi-
na en què adverteix “doblo la es-
quina del recuerdo” no queda cap
més remei que deixar-se arrosse-
gar pel soroll dels carrers barcelo-
nins, el quiosc de la Ronda, els cò-

mics als Encants de Sant Antoni,
la llibreria Torrades i la pensió La
Levantina; això i els personatges
escantellats i subratllats. I la se-
nyora Luisa, i laMorera, i la sàvia
dissecció de tota l’escala de ve-
ïns... I el telèfon negre de baqueli-
ta. I les pastilles Valda. I el Roxy...

Memòria d’elefant, la seva.
És que hi va la memòria demolta
gent, allà dins.

Per què ara aquest striptease
biogràfic?
Jo crec que això té alguna cosa a
veure amb l’edat. Comences a
veure les coses d’una altra mane-

ra, amb gratitud. Amb 30 anys la
teva mirada és més crispada, ha
acumulat històries amb llum i
d’altres amb ombra, però et cre-
men només les últimes.

Joguines per estrenar imuti-
lats de guerra com la seva àvia.
La memòria és entre nosaltres,
encara. Allà mateix, en aquesta
cantonada, va perdre el braç ella
i, quan passo i miro... encara hi ha
senyals de metralla a la paret.

És cert que somia amb els
seus morts o aquesta és una lli-
cència literària?
És real, real. Per a aquest llibre
he arribat a induir el son –suposo
que és una cosa molt estudiada
per la psicologia– i he aconseguit
recordar espais de la meva infan-
tesa, cases, interiors i... de cop, en-
tres en el son i fins i tot t’aparei-
xen coses en quèmaimés nohavi-
es pensat: els binoculars de l’avi
eren allà, a la recambra!

Aquesta vegada no el perse-
gueixen els fantasmes familiars
Aquesta vegada és un llibre molt
agradable. No hi ha venjances.
Hi ha molt d’afecte. Sap de què
s’adonaun ambels anys?Que hau-
ria d’haver donat més les gràcies.
A quanta gent volem donar les
gràcies quan ja no hi són! Hi va

haver gent fonamental a la meva
vida i en aquell moment jo no ho
vaig saber veure, no els vaig dir el
que calia per vergonya o per xim-
pleries d’adolescent. Després te’n
penedeixes.

Al final, el que ens queda és
la memòria sensorial? Un co-
lor, una aroma, un guisat... El
llegeixo: “No vam tenir una in-

fantesa dickensiana, però vam
menjarmés farinetes que els or-
fes d’un internat anglès”.
Sens dubte. I en aquest llibre es
menja molt! La infantesa és un
temps immutable, en què s’anco-
ren coses per sempre.Miri, en co-
mençar aquesta novel·la vaig bus-
car una tonalitat i vaig pensar –en-
tre cometes, esclar– en un llibre

LA BARCELONA DELS SEIXANTA

És un relat d’infantesa
que “va sorgir d’unes
converses enregistrades
amb la mare”

Ordóñez recorda la infantesa amb afecte, sense venjances

LA LLENGUA

“Volia fer-ne dues
edicions, però aquesta
és una història en
català i castellà”

ENTREVISTA

Marcos Ordóñez, escriptor, publica ‘Un jardín abandonado por los pájaros’

“Aquantagentvolemdonar
lesgràciesquan janohi són!”
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que em fascina: Parla, memòria,
de Nabókov. Per la sensació d’èx-
tasi que genera, per aquesta capa-
citat per tornar a capturar la in-
fantesa. Les primeres vegades de
gairebé tot són les més potents.
Ja veu, sóc un addicte a la psicoa-
nàlisi, ja fa anys.

No és una crònica estric-
tament personal; la seva ge-

neració s’hi reconeixerà.
És un mosaic generacional en
què es veu reflectit tothom. És cu-
riós, fins i tot a la portada –una
foto feta a Barcelona per Català-
Roca– els meus amics de Madrid
hi han vist la cantonada del Banc
Central, de la Castellana!

El fermall que duis la seva
àvia l’hi va regalar Raquel Me-
ller i el seu avi tocava el violí.
Família farcida d’artistes. Què
hi ha de genètic en el seu ofici?
Molt. Vinc d’una família que ex-
plicavamolt bé les històries i que
em van permetre conèixer els
mons de la literatura, la música,
el cinema... Això és determinant.
A mi els primers llibres que em
dónaTomás Salvador –un escrip-
tor oblidadíssim– sónPrimerame-
mòria, d’AnaMaria Matute, i Poil
de Carotte, de Jules Renard. Jo
només tenia 9 anys!

Inclouuna recuperació depa-
raules descatalogades: bufet,
buró...
I el llenguatge de la meva àvia,
que eramolt peculiar i el del meu
avi, a qui jo tractava de vós. Jo vo-
lia fer una edició en català i una
altra en castellà, però al final vaig
entendre que aquesta és una his-
tòria en català i castellà.

Vostè va generar fidels segui-
dors de les seves seccions Puro
Teatro i El hombre que fue jue-
ves.Què li ha proporcionatmés
felicitat: la literatura, el perio-
disme o la docència?
Jo crec que escricmés bé des que
faig classes, això és cert.

Escriu que fou un nen despò-
tic, gòtic, “doricojónico”, se-
gons el seu pare. Què volia dir?
Punyeter, punyeter.c

Éselbarroc!

CRÍT ICA DE MÚSICA BARROCA

MANÉ ESPINOSA

Un moment del concert de Jordi Savall

Le Concert des Nations

Veus:Hanna Bayodi-Hirt, so-
prano;DamienGuillon, contra-
tenor; Marc Mauillon, baríton.
Direcció: Jordi Savall
Lloc i data: Gran Teatre del
Liceu (15/II/2013)

JORGE DE PERSIA

S’anuncia de forma plana:
“Concert Jordi Savall”, i esclar,
la convocatòria és per als fidels
melòmans d’aquest gran músic
que segueixen el seu treball i
que van mantenir un prolongat
aplaudiment al final. No crec
que hi hagués gaire públic
d’òpera, la qual cosa tampoc no

està malament. El programa:
La tragèdia lírica a França al
temps de Lluís XIV i Lluís XV
amb fragments d’òperes de
Lully, Marais i Rameau. Músi-
ca del barroc francès cortesà
més potent. I és cert que les se-
ves característiques són d’un re-
finament més important i for-
malisme, però que no deixa de
formar part de la ideologia i les
formes expressives de l’època a
Europa. Les tres tragèdies en
música proposades sónmolt di-
ferents:Alceste, de Lully;Alcio-
ne, de M. Marais, i Les Borèa-
des, més de mig segle després,
de Rameau, en especial en els
mitjans expressius. El gest mu-
sical en el barroc és molt po-
tent: adornat, cortesà, refinat,

amb certa intangibilitat, de fra-
ses successives que no es barre-
gen, però la seva expressió és
directa, i el pitjor és el seu trac-
tament literal. Més tractant-se
de temes divins i humans, de
l’amor i els seus efectes. Així
les coses, és necessària una fei-
na cuidada de l’ornamentació,
del fraseig en llibertat, de com-
plicitats, sobretot en els can-
tants, ja que l’acompanyament
és adaptable. Contrastos, plans,
dinàmiques. És el barroc!
I en aquesta interpretació hi

va haver d’això, però amb
comptagotes. Fins i tot escassa
va ser la màquina de vents, i els
trons haurien de seguir més el
text. En l’atractiva Alceste de
Lully va predominar en l’or-
questra un cert to alacaigut,
que es va tornar eficaç en les es-
cenes de la mort de la protago-
nista, però va faltar caràcter a
les pastorils del començament,
els duos d’amor, les picades
d’ull.
El baríton només interpreta-

va les notes (encara que va sin-
tonitzar més bé amb el drama-
tisme de Rameau). La soprano,
molt suggeridora, de veu impor-
tant, es va quedar sola en el
curs dramàtic. El contratenor,
excel·lent en altres repertoris,
no va projectar com calia. I la
funció va mostrar empenta en
les dues propines, mentre que
les seqüències instrumentals
del desenvolupament del pro-
grama es van resoldre amb
molt poca vitalitat i llibertat,
una mica amarrats a la partitu-
ra. Crec que aquelles corts no
ho haurien tolerat.c
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