
20 LAVANGUARDIA O P I N I Ó DILLUNS, 14 OCTUBRE 2013

RAÚL

H
i ha moments, com els d’ara,
en què el desig de fugir de tot
el que expliquen els diaris es
fa molt intens. Ja no parlo

d’aquell ideal que van abanderar els clàs-
sics: fugir del soroll mundà (recordem una
vegadamésHoraci: “Feliç aquell qui, en ple-
na natura, llaurant els camps dels ances-
tres, s’allunya dels negocis, de la
usura i l’interès”). Parlo d’un desig
impossible, ja que el món d’avui
s’ha tornat una presó. Una presó
com laModel, per si fos poc: peno-
sa, bruta, envellida, massa plena.

Costa molt imaginar un futur
agradable per al nostre vell plane-
ta. L’altre dia, un estudi dels ex-
perts de l’ONU explicava que l’es-
calfament de la terra és irreversi-
ble tot i que, fins ara, el procés ha
quedat emmascarat per la capaci-
tat que els oceans han tingut d’atra-
par la calor. No eren quatre ecolo-
gistes tremendistes, els que ho
deien, sinó investigadors de gran
relleu. Quan les aigües ja no pu-
guin contenir més escalfor, la tem-
peratura pujarà prou ràpidament
al llarg d’aquest segle i desenca-
denarà doloroses conseqüències
per a la vida natural (la nostra in-
closa).

Coses semblants deia l’altre dia,
en un to prou més alarmant, a La
Contra d’aquest diari, parlant amb
Ima Sanchís, el neurocientífic Ste-
phen Emmott: “Som davant d’un
perill planetari sense precedents”.
Es referia a la convergència destructiva de
dos elements: la superpoblació i les dispen-
dioses formes de vida occidental. Les tesis
d’Emmott em van fer pensar en les Jared
Diamond. A Colapso (Debate, 2006), Dia-
mond explora la fascinació que susciten les
civilitzacions que han desaparegut i n’estu-
dia el fracàs (en comparació a l’èxit o pervi-

vència d’altres). Causes principals del fra-
càs són la persistència de conflictes esgota-
dors i l’explotació cega dels recursos. Dia-
mond presenta la desaparició de la societat
i la cultura de l’illa de Pasqua com a resultat
de la desforestació suïcida, unametàfora và-
lida per explicar el futur que li espera al
món sencer. “Aïllats enmig de l’oceà Pací-

fic, els habitants de l’illa de Pasqua no po-
dien fugir a cap lloc, ni podien esperar ajut
de cap altra civilització. Si deixem perdre el
nostre planeta, no tindrem cap altra galàxia
a la qual emigrar ni podrem demanar ajut”.

És sabut que un corrent relativista ha in-
tentat qüestionar les evidències del canvi
climàtic. Com que la ciència no és omnímo-

da, s’encarreguen informes per trobar er-
rors en els estudis que detecten el canvi. In-
troduït el dubte, només es tracta de propa-
gar que “no passa res”, que no cal preocu-
par-se. En aquest corrent relativista cal si-
tuar la concessió del permís per construir
un dipòsit de gas en una zona geològica-
ment delicada prop del delta de l’Ebre,

menyspreant alarmes i defugint es-
tudis. Es va subordinar tot valor, in-
clòs el de la vida, als interessos eco-
nòmics.

No he començat a escriure amb
aquest to per ganes d’amargar-los
el dia, amics lectors. Només volia
constatar que cada vegada és més
difícil apel·lar al vell ideal d’Horaci.
Ja no podem trobar racons verges i
tranquils, fugint d’aquest món so-
brecarregat i malalt. Comno ho van
poder fer els habitants més lúcids,
si n’hi havia, de l’illa de Pasqua.
Ens queda el recurs de la fugi-

da per les vies de la imaginació ar-
tística. Descansar dels malestars
de la política, de l’economia i de
les previsions apocalíptiques a
través de l’art i la cultura és un
costum que alguns tenim; i que
no funciona malament. La cultu-
ra com a refugi. Com a consol.
Precisament, aquests dies pas-
sats,mentre ens assabentàvemde
l’informe de l’ONU, els amants de
l’art hemdisposat d’una bella oca-
sió de volar una mica, per fugir
cap enrere: cap a èpoques, segura-
ment dures per a molta gent, pe-

rò que tenen un encant indiscutible per-
què eren èpoques d’optimisme, de pro-
grés, de llum (i no com ara que sompreso-
ners del pessimisme, el regrés o la foscor).
Parlo d’un descobrimentmeravellós. El

retrat que Leonardo da Vinci va pintar
d’Isabella d’Este, comtessa de Màntua,
considerada la prima donna del Renaixe-

ment italià perquè es va relacionar amb
els grans del seu temps: de Mantegna a
Raffaello, d’Ariosto a Castiglione. Amant
de la música, instrumentista del llaüt, Isa-
bella va promoure la síntesi entre lírica i
melodia. Tiziano la va pintar dues vega-
des i sabíem que Leonardo, l’any 1499 li
havia fet un esbós (es conserva al Louvre)

i que ella li havia demanar que el transfor-
més “en color”. Algú, l’any 1517, havia vist
un retrat d’una “senyora lombarda” pin-
tat per Leonardo; però no se’n va saber
mai més res. Gràcies a dos professors,
Ernesto Solari i Carlo Pedretti, hemdesco-
bert que el quadre existeix: fa un segle
que pertany a una família resident a Suïs-
sa; i quan s’hagin aclarit alguns petits dub-
tes, es presentarà en públic. La troballa té
l’aire d’una novel·la d’intriga històrica
que, això sí, necessitaria molt més talent
que el de Dan Brown, pirata depredador
de la gran personalitat de Da Vinci.
Isabella d’Este tenia un lema al seu es-

cut: Nec spe nec metu. Sense esperança i
sense por, un pensament que es troba en
els estoics. Spe es pot interpretar no com a
esperança, sinó com a “interès”. Afrontar la
vida sense interès, sense ambició personal,
però amb determinació, sense por. Un bon
programa per a aquests temps foscos en
què l’interès i l’ambició ho contaminen tot.
Un bon lema fins i tot per als que han per-
dut l’esperança: afrontar l’existència amb
determinació en un planeta cansat que hau-
ríem de poder deixar, sense hipoteques ir-
reversibles, als nostres descendents.c

V
a ser a finals dels noranta, durant
un menjar ràpid entre classes al
Bistrot de Girona. Discutíem
amb Tomàs Llorens sobre l’eva-

nescència d’algunes arts i certes experièn-
cies artístiques. Ell afirmava que, de totes
les arts, l’òpera és la més volàtil: l’òpera,
deia, no pot reduir-se a la partitura i només
arriba a ser plenament el que és interpreta-
da musicalment i representada en un esce-
nari. De tot això pràcticament no queda res
en l’enregistrament ni la filmació, ni tan
sols quan és en directe. Tenia raó, hi ha una
cosa indissociable de la posada en escena:
l’espai i l’acústica en la qual té lloc, el clima
i la temperatura, la respiració, la proximitat
o distància dels cossos i les veus, fins i tot
l’aire... Tot això converteix una representa-
ció d’òpera en irrepetible, inseparable de la
sevamaterialització sonora en un espai con-
cret. I és veritat, ja que sempre es perd una
cosa fonamental en gravar o filmar una ses-
sió operística. És el mateix, d’altra banda,
que passa amb la reproducció fotogràfica
d’una obra d’art: també s’hi perd una cosa
essencial, com ja va veure Walter Benjamin
fa dècades. La diferència, esclar, és que
l’obra d’art continua existint, mentre que el
que té lloc durant la representació operística
desapareix per sempre quan baixa el teló.

I tanmateix, en l’òpera encara és possible
que l’enregistrament o la filmació preservin
alguna cosa, en ocasionsmolt valuós, de l’ir-
repetible. Hi ha centenars d’enregistra-
ments i filmacions inoblidables gràcies al re-

gistre fonogràfic o audiovisual. Des d’algu-
nes actuacions deMaria Callas, un exemple
emblemàtic, fins a la versió de la tetralogia
de Wagner dirigida per Pierre Boulez i Pa-
trice Chéreau a Bayreuth. He tornat a pen-
sar en això arran de lamort d’aquest gegant
del teatre que va ser Patrice Chéreau.

Jo sostenia, a diferència de Llorens, que
no és l’òpera, sinó el teatre, la més fugaç de
les arts, la més lligada a la representació en
escena. En realitat, per a algú que ha assistit
a una representació teatral, res no és més
decebedor que visionar, després, l’enregis-
trament filmat. De la presència dels cossos
sobre l’escenari, amb prou feines queda una
pàl·lida ombra d’allò que pot considerar-se
el miracle teatral: poc més que un docu-
ment testimonial d’una cosa irremissible-
ment perduda, gairebé com un fòssil. Per
això, potser, el teatre sigui, entre totes les
arts, el més vinculat al temps que fuig. Qui
no va veure a Chéreau en escena, com a ac-
tor o director, mai no sabrà sinó indirecta-
ment de la seva capacitat portentosa per
convertir en vius i memorables uns textos
que, sense això, només serien paper.

Algunes experiències estètiques poden
canviar-nos la vida. Un llibre, una pel·lícu-
la, una obra musical, una pintura o escultu-
ra. Tant és, a cadascú li haurà passat amb
una cosa diferent. I això no depèn, necessà-
riament, de la qualitat intrínseca de l’obra,
sinó de la capacitat de trastornar-se amb
ella, d’experimentar una revelació capaç de
commocionar-nos fins a l’extrem de can-

viar el que érem fins aleshores. El poeta
Luis Cernuda ho va escriure així: “Un llibre
ha de ser cosa viva, i la seva lectura revela-
ció meravellada després de la qual qui la va
llegir ja no és el mateix, o ho és més de com
abans ho era”. Si el llibre no provoca això,
afegeix, “de poc serveix el seu coneixe-
ment, ja que el saber ocupa lloc, tant que
pot desplaçar la intel·ligència”. I el que val
per al llibre, val per a qualsevol producció
artística.

Qualsevol podria fer el catàleg d’aquelles
experiències estètiques que han marcat la
seva biografia. Allò que, d’alguna manera,
ha configurat també el que un és i com és.
No es tracta d’un fenomen estrictament sub-
jectiu o personal, ja que, com va endevinar
Schiller a finals del segle XVIII, “la bellesa
és la via quemena els humans a la llibertat”.
I per això, com van saber molt bé els grecs
que anaven a l’amfiteatre a la representació
d’una tragèdia, aquest fenomen és una cosa
social, fins i tot política, en el sentitmés pro-
pi del terme.

Al meu catàleg de moments estètics me-

morables, al costat del Lear de Bergman, el
Faust de Strehler, el Mahabharata de
Brook, alguns espectacles deKantor,Le sou-
lier de satin de Vitez, Les tres germanes de
Stein i alguns pocs més, hi ha, en posició
eminent, elHamlet de Chéreau i el seu, per
a mi, primer Koltès, Dans la solitude des
champs de cotton. No són només coses
vistes i gaudides. Van ser terratrèmols
d’aquells que defineixen una identitat en el
moment mateix que la trastornen. Marcos
Ordóñez ho ha escrit de forma bellíssima,
respecte a Chéreau: “Vaig créixer gràcies a
ell i a gent comell, que estimaven i respecta-
ven la paraula, que creien en el seu poder,
en la seva capacitat transformadora, en el
seu eco, i que davant d’ella es presentaven
descalços”.

Cadascú sap on va entendre què és això
de l’art. En el meu cas, com un llampec ful-
minant, hi ha, al costat d’uns altres, dosmo-
ments creats per Chéreau, un a la Cour
d’Honneur del palau dels Papes d’Avinyó,
amb un cavall que duia l’espectre del pare
de Hamlet, i un altre en aquell espai indus-
trial indefinit en què dos homes es troben
de nit i comencen a parlar: “Si vous
marchez dehors, à cette heure et en ce lieu,
c’est que vous désirez quelque chose que
vous n’avez pas, et cette chose, moi, je peux
vous la fourni”. De vegades, molt poques,
l’art sencer es destil·la en un instant comun
cristall. Aquells dos instants signifiquen,
per a mi, encara avui, Chéreau, el teatre,
l’art.c
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