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F
riedrich Nietzsche, energumen
exigent com n’hi ha pocs, només
va concedir-li l’admiració i el res-
pecte a un creador contempora-

ni, Richard Wagner, però després d’anys
d’amistat l’hi va retirar per haver com-
post Parsifal, on, segons l’exaltat filòsof,
Wagner havia traït els seus principis per
rendir-se al cristianisme.
El que Nietzsche va confondre en

aquell moment, ara, un segle més tard,
encara no s’entén. Wagner no es va con-
vertir al cristianisme, sinó que, en una
tessitura plenament nietzschiana, va
entreveure el superhome cristià i
el va anomenar Parsifal, el cava-
ller que, a la recerca del
Greal, durant el viatge
arriba a un estadi supe-
rior d’evolució que li fa
veure la realitat canvi-
ada per la seva capa-
citat suprasensorial
de percepció.
Resumint, Wag-

ner va entrar o va
caure –segons els
gustos– en el misti-
cisme i Parsifal és
l’arquetip del cristia-
nisme místic que po-
dria existir en el fu-
tur. Nietzsche, que
pregonava el superho-
me, ho hauria d’haver
captat, però la seva
transcendència era no-
més de la voluntat, no de la
consciència. Es va quedar
en l’acció quanWagner vo-
lava cap a la mística.
Parsifal és una de les

obres d’art més excelses
que s’han compost mai. Es
pot qualificar de sublim i
comparar-la amb la Capella Sixtina deMi-
quel Àngel, La tempesta de Shakespeare o
l’Hermes de Praxíteles. El sublim va més
enllà de la bellesa i inclou una esgarri-
fança colpidora davant les forces elemen-
tals de la naturalesa. Nietzsche no va arri-
bar a captar-lo i es va refugiar en les obres
de Berlioz, per després embogir.
La pega és que el que Nietzsche no va

aconseguir veure serà difícil que ho vegin
els nostres contemporanis sepultats pel
tsunami de lletgisme dirigit contra la gran
bellesa. Una conxorxa d’enzes s’ha propo-
sat d’esmenar la plana aWagner desnatu-
ralitzant les seves obres mitjançant el que
en puguin canviar. Ni la música ni les pa-

raules no han estat atacades; però ja que
no podem alterar el que se sent, “moder-
nitzem” el que es veu.
Qui es negaria a modernitzar res, si

amb aixòmillora? Però i si empitjora? Ku-
brick, a 2001: Una odissea de l’espai, va
posar El Danubi blau per unir dues naus
espacials i Zaratustra per a un eclipsi, i va
aconseguir suggerir emocions noves.
Però els escenògrafs no són Kubrick, i en
lloc de millorar l’emoció estètica que

buscava Richard Wagner, la destrueixen
pels ulls.
No és el mateix que Parsifal entri en un

temple romànic com Sant Pere de Roda
que entri en una mina de carbó; no és el
mateix Montsalvat que Auschwitz, ni fa
el mateix efecte que Lohengrin entri dalt
d’un cigne que damunt d’una gallina (com
el de Lepe que se’n va a Madrid amb
l’AVE).
Repenjats en la indestructible bellesa

de lamúsica deWagner, en l’enorme qua-
litat de les orquestres i directors actuals,
en les veus dels cantants, una colla de dis-
senyadors egòlatres i envanits, sense res-
pecte ni imaginació, es permeten tergi-

versar el sentit de l’obra i fan malbé els
efectes estètics que buscava l’autor. Cal
no passar per alt queWagner va teoritzar
per escrit sobre l’obra d’art total, cap a la
qual va experimentar amb les incipients
il·luminacions de focus ideats per For-
tuny fill. L’obra d’art total wagneriana va
arribar amb el setè art, ja que en el gran
cinema s’uneixen música, veus, paisatges,
escenografies, arguments: totes les arts
tenen cabuda en una bona pel·lícula.
Quan tenia dotze anyets vaig gaudir del

privilegi de veure i sentir Parsifal al Liceu
(des del cinquè pis, per cert) interpre-
tat per la companyia i orquestra

del Festival de Bayreuth amb
Windgassen com a protago-
nista. Llavors, els néts de
Wagner havien comen-
çat el procés d’abstrac-
ció del decorat i l’es-
cenografia per subs-
tituir els papers pin-
tats romàntics i
cursis del segle
XIX per volums
creats per la llum.
L’efecte va ser
tan fort que em
va condemnar a
ser per tota la vi-
da un cercador
de la gran bellesa.
Cada vegada

més difícil en els
darrers temps: una
conxorxa d’enzes for-
mada per directors
dels teatres d’òpera te-

morosos deno ser proumo-
derns, d’escenògrafs megalò-
mans que pretenen esmenar la
plana a Wagner, de directors d’es-

cena progres partidaris que les òpe-
res transcorrin enmanicomis, parvu-

laris o, com a mínim, en ambulatoris, que
Lohengrin sigui epilèptic i Amfortas nazi,
s’han confabulat per modernitzar sense
capacitat estètica unes obres plenes
d’unes emocions que els ultrapassen per-
què són incapaços de sentir-les. Aquest as-
salt general de lletgisme contra la bellesa
només el poden aturar els directors dels
teatres, però sembla que aquesta és la bau-
lamés feble de la cadena; altrament no as-
sistiríem als disbarats que passen per re-
presentacions artístiques. Que difícil que
és aconseguir la gran bellesa! Només s’en-
treveu, ja, com diu Jep Gambardella a la
gran pel·lícula de Sorrentino, en breus es-
clats efímers sota el tedi de la vulgaritat.c

U
n conegut que es dedica a
fer activitats de muntanya
m’explica que la Federa-
ció Catalana d’Alpinisme i

Escalada, així com diverses associaci-
ons excursionistes del país, estan pre-
ocupades per una moda que creix ar-
ran de les proeses i la projecciómedià-
tica de Kilian Jornet, que acaba de re-
bre el premi Aventurer de l’any, ator-
gat per la prestigiosa revista National
Geographic. Resulta que cada dia hi
ha més gent que, al crit de “Fem un
Kilian!”, es dedica a intentar pujar i
baixar muntanyes corrent, com si fos
la cosa més fàcil del món. La majoria
dels que ho fan es pensa que el fet d’es-
tar més o menys habituat a córrer és
garantia suficient per emular el tres
vegades campió de la Ultratrail del
Mont Blanc. No cal dir que els disgus-
tos i els accidents són molt corrents
entre bona part d’aquests imitadors
que es llancen alegrement i amb un
equip mínim a realitzar unes aventu-
res que els superen completament.
El meu interlocutor és contundent,

mentre mira la fotografia de la porta-
da de La Vanguardia d’ahir, on surt el
mític corredor i esquiador de munta-

nya: “Aquest paio ens està destros-
sant”. Per què? Perquè el personal
–m’explica– vol ser, com per art de
màgia, com aquest fenomen criat als
Pirineus, i això no pot ser, esclar. La
moda té tanta força que, ara, les activi-
tats tradicionals de muntanya es ve-
uen com a reptes poc interessants per
tots aquells que han quedat fascinats
per l’aparent facilitat amb la qual
Jornet va fent els principals cims del
món. Què voleu, els humans tenim
aquestes coses. Pot més l’anhel de ser
comel superesportista que l’anàlisi ra-
cional del que cadascú pot i no pot fer.
Abans que fem responsable aquest

cerdà il·lustre de tots els mals que ens
puguin passar a la muntanya, cal dei-
xar clar que ell no enganya. En decla-
racions a aquest diari, ho va explicar
molt bé fa mesos: “Crec que cadascú
ha d’anar a la muntanya sent cons-
cient dels perills i els riscos que això
comporta. Saber que si s’hi va amb
menysmaterial els riscos són més alts
i, per tant, s’han d’assumir. Jo vaig a la
muntanya de la manera que em sento
més còmode, però sóc molt conscient
que els riscos que corro són més
grans. Tampoc m’agradaria conver-
tir-me en un exemple per a ningú: ca-
dascú ha de ser conscient de les seves
capacitats i limitacions per prendre
les decisions”.
I per què creiem que podem ser Ki-

lians de la nit al dia? Perquè vivim en
una societat que promou tothora una
consigna tan absurda com frustrant i
destructiva: les coses no són tan difí-
cils com sembla i tothom ho pot fer
tot. És igual que vulguis ser cuiner de
fama, cantant d’èxit o esportista de rè-
cord, només cal que t’ho proposis i les
coses –et diuen– sortiran gairebé so-
les. Com si el talent, l’esforç i les cir-
cumstàncies concretes i especials de
cadascú no comptessin.c
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F
a uns dies em van convidar a una
trobadade blogaires on van assis-
tir professionals, mares i pares,
empreses de diversa índole per

promocionar els seus productes. Tenien
un objectiu comú, coneixe’s presencial-
ment, a més de per la xarxa. Aquesta me-
na de trobades indiquen que la inquietud
continua sent la mateixa, la necessitat de
comunicació; només que ha canviat, els úl-
tims temps. En el context cultural del se-
gle XXI molts es pregunten quina reper-
cussió estan tenint les noves tecnologies.
Elsmitjans de comunicació s’hi han apun-
tat, els centres educatius les fan servir
cada vegada més. Però la pregunta que
molts es fan és si aquestes eines permeten

sabermés omenys coses als nostres joves.
També si la comunicació millora o empit-
jora. Encara que ens hauríem de preocu-
par alhora sobre les repercussions socials
i emocionals que tenen, sobre les reper-
cussions en el comportament on line i off
line en les noves generacions.
Els nens de fa 60 o 70 anys sabien algu-

na cosa, però ara els joves saben molt i de
tot. Hi ha un excés d’informació? I si és
així, comho gestionem?Adquirir tants co-
neixements potser implica no dedicar es-
pais i temps a l’experiència, a l’emoció, als
sentiments, a l’autonomia, a aquesta altra
comunicació que implica tant la verbal
com la no verbal, les mirades, els silencis.
On queden, aquells dies en què els nens i
nenes es trobaven als parcs, es relacio-
naven, jugaven, berenaven, experimen-
taven, provaven, s’equivocaven, reien?

Sense presses, sense tantes activitats ex-
traescolars, sense tants deures per fer.
Quin temps poden dedicar les famílies a
relacionar-se? Quant de temps dediquen
els nostres nens i joves a trobar-se, a veu-
re’s, a parlar?
El gran psicopedagog FrancescoTonuc-

ci ja fa temps que apunta a recuperar
aquells moments, oferint als nens un pa-
per protagonista com a plens ciutadans
amb drets; molts dels nostres polítics hau-
rien de prendre’n nota, i més quan van par-
lant de fer pedagogia… Potser abans hauri-
en de saber què vol dir aquesta paraula.
Ara bé, els nostres alumnes, que són el

futur de la societat, han de saber fer ús
tant de la comunicació virtual com de la
comunicació real. I tant l’una com l’altra
són eines positives si se’ls acompanya a
l’hora de fer-les servir.c
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