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NARRATIVA

Passió per l'òpera

Josep M. Tamarit, El bes de Tosca.
Pagès Editors. Lleida, 2004. 

ANNA TOMÀS

La música, aquest llenguatge meravellosament inarticulat, com digué en el seu dia el gran Thomas
Mann, és la manifestació artística de més calat espiritual. I dins l'immens oceà musical no hi ha gènere
comparable a l'òpera pel que fa a força dramàtica. El bes de Tosca, primer relat de ficció del catedràtic
de dret penal de la Universitat de Lleida Josep M. Tamarit (Barcelona, 1961), ens ofereix, dins un format
de novel·la policíaca, una introducció a l'òpera i els seus genis romàntics, Wagner i Puccini, així com un
quadre de la Catalunya i la Itàlia d'ara fa cent anys i una reivindicació de la memòria des d'una reflexió
sobre el paper de l'art en la crisi de la modernitat.
La història s'inicia amb la mort del progenitor del protagonista. Just després de l'enterrament, Joan
Anglarill Franquet, un advocat barceloní poc avesat a expansions personals alienes a la seva professió i
a la vida convencional de marit i de pare, rep una targeta envellida amb un enigmàtic missatge que,
segons li diu la mare, pot explicar la mort, en el seu dia, de l'avi. "Questo e il bacio di Tosca", havia
escrit algú en aquella missiva esgrogueïda. Justament les paraules que pronuncia la protagonista de la
cèlebre òpera de Giacomo Puccini, Floria Tosca, abans de matar a ganivetades el seu botxí Scarpia. És
aquesta epístola una prova que el seu avi, apassionat de l'òpera, no va tancar els ulls per mort natural?
Dies després, quan en Joan comença a pensar que serà impossible treure l'entrellat de la història, algú
li fa arribar el diari que el seu avi havia escrit pocs mesos abans de morir. A través d'aquestes pàgines
descobrirà la vida d'aquell home, del qual també n'ha heretat el nom.

LA HISTÒRIA DE JOAN ANGLARILL

Així, amb els flash-backs que susciten les pàgines datades del 1939, coneixerem la vida d'en Joan
Anglarill Mas, que, durant els disset anys que va viure a Itàlia, va mantenir ardents relacions amoroses
amb dues dones, una estudiant anomenada Beatrice i una soprano casada que es deia Mirella
Giusberta. La primera va ser el seu gran amor, una joveneta d'ulls negres en qui va despertar l'interès
pel drama musical mitjançant la història de Tristany i Isolda, a pesar dels prejudicis que ella tenia
respecte a l'òpera com a forma caduca d'art al servei d'una classe social en procés de descomposició.
La por d'en Joan a estimar sense límits va fer que es deixés perdre aquella criatura celestial que l'havia
tocat amb la seva púrpura.
Respecte a Mirella, el seu amor va tenir un altre caràcter, el de les històries impossibles. Mirella era
casada i mai no es va plantejar deixar el seu marit. Va ser aquesta cantant qui, duta per la follia de viure
dues vides, va acabar amb la vida de l'avi Joan? O va ser Beatrice, dominada per les ganes de venjar-
se d'aquell català que no havia sabut estimar-la?
Les possibilitats, però, no s'esgoten amb aquestes dues dames italianes. La dona amb qui finalment es
va casar Joan quan va tornar al Solsonès, l'Angeleta, l'havia abandonat, segons sembla, plena d'odi.
Quina, doncs, de les tres dones va acabar deixant-se portar per la naturalesa ambivalent d'aquesta
tremenda força humana, l'amor, alhora divina i demoníaca?
Curulla d'humanitat i fruit d'un amor sense límits per la música, El bes de Tosca esdevé una novel·la que
atresora digressions i coneixements que corprendran el lector i li faran descobrir que l'art pot convertir-
se, més enllà de la vida dels seus creadors, en un ésser amb vida pròpia.
Tamarit ens acosta a les òperes romàntiques fent-nos sentir els seus llibrets com a passions que el
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nostre cor podria perfectament albergar, ens transmet amb paraules la força mitològica de les creacions
wagnerianes i la lluita de les heroïnes de Puccini i ens ofereix un retrat viu d'uns anys que van canviar la
història. Amb una prosa profundament treballada i una voluntat, sempre lloable, de fer reflexionar el
lector un cop acabat el llibre, és una opera prima més que notable.
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