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FerreresA la rereguarda

; PER
JOAN BARRILDisc dur

ARXIU / CARLOS MONTAÑÉS33 El cantautor Ovidi Montllor, el maig del 1995.

HI HA AUTORS que es dediquen a inflar la
motxilla de la posteritat. Si hi ha vida
després de la mort, aquesta vida només està
en el record dels supervivents. I els records
cada vegada duren menys.
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Patrici, Agrícola, Ató, Josep,
Alexandre, Teòdul, Gertrudis,
Desideri (Desitjat), Dionís,
Gabriel Lalemant.
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Un dels grans avanços de la humanitat
ha estat la fragmentació del temps as-
tronòmic i la seva traducció en xifres.
Els anys es van acumulant, els mesos
s’acoblen a les estacions i les hores, lliu-
res de la llum solar, també transcorren
en les tenebres de la nit. Així ha estat
des de la invenció de la rellotgeria
mecànica. Però un dels efectes subsidia-
ris de la fragmentació del temps prové
de la fascinació de les xifres rodones.
Ha passat un any des dels atemptats de
l’11-M. ¿Commemorarem amb la matei-
xa intensitat el segon any, el setè, el ca-
torzè? Ens trobem en el quart centenari
del Quixot i l’enginyós hidalgo amenaça
de fer niu a la nostra sopera. D’aquí a
tres anys, ¿trobarem aquest llibre im-
prescindible entre les guies telefòni-
ques?

En aquests dies ha estat una verdade-
ra sorpresa assistir a la glossa d’Ovidi

Montllor per part de certs personatges
de la cultura i d’algunes cadenes televi-
sives. Ovidi va morir fa 10 anys i s’hau-
ria posat ben content si s’hagués pogut
imaginar el que d’ell s’ha dit quan ja
no pot cantar ni omplir l’escenari amb
el seu gest i la seva presència. El fet que
és sorprenent d’aquesta petita resurrec-
ció del cantant i actor d’Alcoi està en la
desproporció entre el que en aquests
moments s’ha dit d’ell i tot el que es va
callar en el passat. Hi ha artistes que
fan tot el que poden per arribar a la
posteritat sense adonar-se que l’èxit ha
de ser gaudit en vida. La posteritat sem-
pre arriba tard. Potser en aquests home-
natges d’avui no s’hi està glossant la fi-
gura marginada d’Ovidi, sinó que s’està
assistint a una dignificació dels matei-
xos homenatjadors. Sobre una obra
morta s’hi poden posar àngels o vol-
tors, marmessors o pirates. ¿Quantes
incògnites ens ofereix la tomba del fa-
raó i en canvi quants èxits i honors pen-
gen de la pitrera de l’arqueòleg? Jo tinc
per a mi els meus records al costat d’O-
vidi i alguns aplaudiments compartits.
De tant en tant, en alguna sobretaula,
Ovidi es fa home i habita entre nosal-

tres i ens dediquem a envernissar el re-
cord per si algun dia la memòria ens fa-
lla i la nostra vida es va difuminant
amb la lentitud de la tinta dels diaris
vells. Parlant d’ell li donem vida. És
l’única posteritat possible, potser la
posteritat estrictament humana que en
cap cas pretén desafiar la mort.

A mesura que el temps s’ha anat ac-
celerant el mateix temps ens devora.
Assistim a la publicació de llibres de
memòries d’autors que acaben d’entrar
en la trentena; la reproducció audiovi-
sual ens ofereix en plena joventut ac-
tors que fa temps que van deixar d’exis-
tir; se’ns atapeeixen en la memòria
noms que, quan moren, és com si tor-
nessin a morir perquè així ho crèiem.
Crescuts en una civilització sobrecarre-
gada de monuments i enciclopèdies,
gairebé ens arribem a creure la trampa
que el nostre record ens sobreviurà.
Així serà, sens dubte. Però els records
tenen data de caducitat, els amors es di-
lueixen, els admiradors busquen altres
admirables, les paraules envelleixen i
les estàtues acaben sempre sent un ca-
gador de coloms malalts. La posteritat
són els cucs de la fama.
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‘Cas Carmel’. L’exconseller de Política Territorial i
Obres Públiques Felip Puig nega «rotundament» que
l’anterior Govern de CiU decidís les adjudicacions
d’obres als despatxos i sense concurs.

Pinochet tenia comptes en bancs espanyols. El Se-
nat dels EUA revela que el dictador xilè va teixir una
enorme xarxa de 125 comptes bancaris que va inclou-
re el Banco Atlántico i el Santander Central Hispano.

Serra Ramoneda deixa Caixa Catalunya amb una
crida a la independència. L’expresident reconeix que
Montilla li va suggerir «de manera gentil i delicada»
que deixés el càrrec. Narcís Serra, nou president.

Aranda roda ‘Tirant lo blanc’. El cineasta adapta la
novel.la de cavalleries, i diu que ha influït en tota la se-
va obra. Caspar Zafer, Victoria Abril, Ingrid Rubio, Ra-
fael Amargo i Leonor Watling figuren al repartiment.

Cop a la pornografia infantil. La Guàrdia Civil des-
mantella una xarxa de pederàstia a través d’internet
per la qual es preveu la detenció de 500 persones en
diversos països, entre ells Espanya.

El Tibidabo, públic. L’Ajuntament de Barcelona blin-
da la titularitat pública del parc d’atraccions, però la
gestió sí que es podrà privatitzar.

Comencen els treballs sobre les balances fiscals.
El Ministeri d’Economia constitueix un grup de tre-
ball per analitzar els possibles sistemes de càlcul. L’in-
forme posterior s’enviarà a les autonomies.

La crisi del Madrid. Flo-
rentino Pérez (a la foto)
afirma que tots els juga-
dors tenen el seu afecte i
el de l’afició.

Gran victòria. El Barça
de bàsquet aconsegueix
un importantíssim triomf
davant el CSKA (68-79).


