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Virgilio

La fotògrafa aparta Irvine Welsh del
petit tumult del backstage del festival
literari i musical Primera Persona i
de sobte apareix una altra cara i l’es-
criptor sent que li diuen en un vergo-
nyós i atropellat anglès que és un
honor, m’he llegit tots els seus llibres,
alguns diverses vegades, crec sincera-
ment que vostè és un dels pensadors
més importants de la postmodernitat.
I l’autor, que de prop encara és

més alt, calb i maco, diu no sé què i
no sé què més amb el seu indesxifra-
ble accent escocès… “Voldria regalar-
li aquest llibre, que no es llegirà mai
perquè no es traduirà mai a l’anglès
–sent que li diuen, ara–… però tracta
d’un escriptor fracassat, jonqui i men-
tider que durant els seus cinc minuts
de glòria va ser considerat com el
successor d’Irvine Welsh, i…”.
Et fa sentir com Pablo Carbonell

quan li va donar unes ulleres del sol
al Rei. I Welsh riu, afalagat, proper,
trempat… “Em servirà per practicar
el meu espanyol. Vingui, xerrarem

una estona”, el convida. Xerrar? Sí,
esclar. Oi tant. I el novel·lista asse-
nyala un sofà. Un moment, una cer-
vesa. Si vas a xerrar amb Irvine
Welsh necessites una cervesa. On
és l’obridor? Un moment, ja m’assec,
no marxi…
En realitat la majoria es pensen

que Irvine Welsh és una mena de
macarra amb lectures adreçat al gran
públic, un cronista amb estil dels més
baixos fons a l’abast de tothom, un
cínic provocador ben assumit pel
sistema… Trainspotting queda bé a
totes les lleixes. Però en realitat Irvi-
ne Welsh és un dels pensadors més
revolucionaris d’aquests moments.
Les seves novel·les no tracten de l’he-
roïna, l’èxtasi i la farlopa, sinó del
rebuig. Del rebuig de totes les coses
que la majoria de persones considera
importants. En els seus paràgrafs les
drogues són només un instrument
retòric. A la gent no li molesten els
jonquis perquè siguin bruts, perillo-
sos, dements, sinó perquè són indife-
rents a les coses que als altres ens
importen.
Als jonquis dels llibres de Welsh

no els preocupa la posició en la classi-
ficació del seu equip de futbol. No

tenen equip de futbol, ni partit polí-
tic, ni hipoteques ni rentadores, ni
aficions. Als jonquis de Welsh no els
preocupa tenir el sistema tarifari de
telefonia mòbil que s’ajusta més a les
seves necessitats, ni escollir un lloc
per passar les vacances d’estiu que els
proporcioni prou anècdotes per om-
plir els sopars amb amics. Als jonquis
els importa un rave tot el que conside-
rem important. Intolerable. Hem
d’aconseguir que visquin com nosal-
tres, que portin una vida com la nos-
tra, igual de miserable que la nostra.
Tens molt poques oportunitats de
beure’t una cervesa i xerrar una esto-
na amb un personatge com aquest.
“Així… coneixia Barcelona?”. “Sí, hi

he vingut moltes vegades. M’encanta,
en aquesta època de l’any”. “Sí, a l’es-
tiu hi ha molta humitat…”. “Sí, se sua
molt…”. “I on viu, ara?”. “A Chicago,
des de fa anys…”. Per no sé quina cir-
cumstància de la seva dona. “I troba a
faltar Edimburg?”. “Hi vaig molt…”.
“I la gent, què… el tracten com un
superestrella i tota la pesca?”. “La
gent és encantadora”. Després va fer
una conferència. Però a dins del tea-
tre del CCCB només podien beure
cervesa Welsh i el presentador.c

Welsh, i una cervesa
L’escriptor escocès, dissabte passat al festival Primera Persona, al CCCB

C om el Dant a la seva Comme-
dia,queBoccaccio va titularDi-
vina, perquè acabava bé, servi-
dor té algunVirgili que l’ha gui-

at per la vida, com al Dant, a través de
l’Infern i el Purgatori (al Paradís només
t’hi porta una Beatriu...). I entre tots
aquests Virgilis n’hi ha un que és literal,
no per bucòlic, sinó perquè és guia i és
Virgili: Virgilio Ortega, erudit, filòsof i
editor, que ara ha publicat un llibre (ell,
que n’ha publicat tants) de collita pròpia
i que per fi s’atreveix a firmar, Palabralo-
gía, un volum fill dels seus primers anys
de jubilat profitós, després de deixar en-
rere Salvat i Orbis i Plaza & Janés i el que
va ser casa seva des de fa molts anys, Pla-
neta De Agostini.

El llibre de Virgilio és una mena d’as-
saig etimològic de molt variada condició,
on porta a col·lació els seus coneixements
enciclopèdics i desmesurats i que permet
tant llegir-lo amb calma com anar-ne tas-
tant paraules i fragments. És un llibre d’as-
saig i és una recopilació d’etimologies re-
creatives, però també és una bona mostra
delsmoltsmobles que caben al cap d’Orte-
ga, de caixa no pas baixa.
I, per descomptat, és el llibre d’un edi-

tor, d’un maniàtic de les paraules i els sa-
bers aparentment inútils però apassio-
nants, embastats per un narrador barreja
de col·leccionista, entomòleg i taxider-
mista. Segur que teniu, encara que no ho
sapigueu, llibres i fins i tot col·leccions
senceres de llibres o pel·lícules o músi-
ques o trastos variats que Virgilio Ortega
va editar al seu dia, perquè ell va ser un
dels reis ignots del col·leccionable i el fas-
cicle a Espanya i en altres països. Un edi-
tor, si no secret, discret, allunyat dels fo-
cus i de l’aplaudiment, però brillant, savi
i imprescindible, perquè sense homes
com ell aquest solar nostre seria encara
més deixat, embrutit, ignorant i ximple.
Editor, per cert, és una paraula rara i un

ofici estrany –més encara en aquests
temps– perquè si va ser propi de ca-
vallers, en el millor sentit, ara potser té
poc a veure amb aquests altres mots que
també estan emparentats amb el d’editar:
edicte i dictat i fins i tot dictador. Esclar
que potser un editor no és pas més que
un cap d’espectacles circenses de l’an-
tiguitat romana. O això ens diu Virgilio,
que hauria de guiar-nos a través d’aques-
ta selva fosca i dir-nos què cosa és avui
editar i com fer-ho i com evitar la rellis-
cada (lapsus, per als amics). La resta és
una festa pirotècnica i amb segell de
Zamora (on el van fer néixer) a través de
paraules i paraules. Perquè hi ha una
menade gent que sap per quèPepe és l’hi-
pocorístic de José, o que el muermo era
unamalaltia de les cavalleries, o si és cert
o no que cadàver és un acrònim de “car-
ne data vermibus”, carn donada als cucs;
però Virgilio no es rebaixa a aquestes ta-
faneries de bar de facultat, les coses que
amenitzen una tarda o que permeten que
una xerrada de cafè sigui més lluïda.
Virgilio vola més alt i cava més fondo.
Per això el seu llibre és una delícia que
s’ha d’assaborir a poc a poc, glop a glop,
com un licor destil·lat a través d’un alam-
bí ben fi de molts anys i donant-hi més
d’una i de dues voltes. “Tuduca, tu signo-
re e tu maestro”.

EL MIRADOR

Suor Angelica

Autor: Giacomo Puccini (1918), sobre
text de Giovacchino Forzano.
Intèrprets: Viviana Rojas (S.Angeli-
ca); Helena Ressurreiçâo (Zia Princi-
pessa); Elena Mateo (Badessa); Numil
Guerra (Zelatrice); Clara Florit
(Maestra delle novizie); Paula Sán-
chez (Suor Genovieffa)... Cor i Orques-
tra del Conservatori del Liceu. Direc-
tor: Daniel Mestre
Direcció escènica: Rafael Duran. Di-
recció artística: Carmen Bustamante
Lloc i data: Conservatori del Liceu
(8/V/2014)

ROGER ALIER

Una llarga tradició que es remunta al
1987 (quan es va començar a fer a la
Universitat de Barcelona) ha adquirit

últimament un caràcter didàctic cada
cop més important després de situar-
se en el nou marc del Conservatori del
Liceu, al seu nou auditori i amb la inte-
gració del cor i l’orquestra de la pròpia
entitat. Aquest any l’obra escollida ha
estat una de les poques òperes basades
només en cantants femenines, quePuc-
cini va escriure inspirant-se en el con-
vent on una germana seva era priora.
L’obra forma part del Trittico i s’ha

representat amb força sovint però no
té res de fàcil, perquè el paper princi-
pal és d’una força i intensitat dramàti-
ca notables. La versió que en vam sen-
tir al Conservatori va deixar entusias-
mats els assistents per la qualitat in-
dubtable deViviana Rojas, que va treu-
re tot el partit del personatge torturat
de la monja castigada per una família
inflexible, i sobretot va brillar en l’ària
Senza mamma interpretada amb una
veu plena dematisos i de qualitats dra-

màtiques molt remarcables. En el pa-
per de la inflexible Zia Principessa, la
mezzo Helena Ressurreiçâo va cantar
amb una bona qualitat vocal, però no
transmetia del tot la hipòcrita maldat
del personatge. Molt notable el con-
junt de monges amb la personalitat
que Puccini va donar a cadascuna (Su-
or Dolcina, llaminera, molt ben inter-
pretada per Esther Ribot) i l’Abadessa,
amb una certa autoritat en la presèn-
cia vocal amb què obria l’òpera.
La sala del Conservatori té una sono-

ritat que per la violència orquestral de
l’obra en alguns moments va arribar a
ser gairebé excessiva, però la feina del
grup instrumental va ser molt lloable i
Daniel Mestre ha portat el conjunt,
com el seu cognom indica, amb “mà
mestra”. Festa grossa, doncs, al Con-
servatori, per tots els que han partici-
pat en una iniciativa que familiaritza
els alumnes amb el difícil i complex
món de l’escena lírica. Un nou èxit de
Carmen Bustamante, que ja fa anys
que dirigeix amb un criteri esplèndid
aquest cicle.c

Daniel
Fernández

MAITE CRUZ

Luis Benvenuty

“Una mena d’assaig
etimològic on demostra
els seus coneixements
enciclopèdics”


