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S
ota el nomDe la prima-
vera al paraíso (Acanti-
lado), de Jaume Vall-
corba, surt la clau preci-
sa per obrir una porta

única: la dels trobadors i la seva
translació del concepte “amor”.
Aquells poetes dels segles XII i
XIII (“de dones trobadores n’hi
va haver alguna, però en això hi
ha molta polèmica, no era un àm-
bit possible”) que van compondre
a l’arc mediterrani poemes cultes,
musicats, en llengua vulgar, van
exercir una influència enorme en
la literatura i en la societat.
L’editor Jaume Vallcorba, que

tant temps fa que adverteix que la
paraula s’està devaluant, ha vol-
gut presentar les claus per enten-
dre l’evolució d’aquestes formes
d’amor fins que aterren,més enda-
vant, en mestres com Dante Alig-
hieri. D’aquí ve el subtítol
d’aquest petit gran llibre:El amor,
de los trovadores a Dante.

Segons vostè és un llibre per
als no iniciats. N’està segur?
Fa molts anys vaig assumir un
consell excel·lent: “Escrigui per a
la bona gent i expliqui’s ambclare-
dat”. I això és el que faig.

Fins on ens remuntem, per
trobar l’origen de la seva perso-
nal passió trobadoresca?
AMartí de Riquer, a Martí de Ri-
quer, per descomptat! Ell n’és
l’absolut responsable. Ell és qui
em va donar aquest consell que li
acabo d’esmentar i qui ens va des-
cobrir els trobadors a tots el que
ens ha interessat aquest món.

Què entenien per “amor”,
aquests trobadors?
Passa una cosamolt curiosa, i per
això em vaig proposar explicar-
ho: quan tu poses en connexió el
que ells entenien per amor amb
la mateixa vida que portaven,
veus que no hi té res a veure... Per
ells no és ni un estat ni un cos;
s’ha d’esperar que arribi Shakes-

peare perquè l’amor sigui l’encar-
nació més íntima dels sentiments
humans.

Però ells s’inventen la
fin’amors
Sí, s’inventen això, un tipus
d’amor, que no només no mor
amb la poesia trobadoresca, sinó
que s’hereta i es transmet a tot Eu-
ropa. I també ens arriba a Catalu-
nya, per descomptat.

I doncs, què és el que els deu
la lírica europea contemporà-
nia a aquests poetes?
Moltíssimes coses, s’ha de reco-
nèixer. Tot i que la poesia del se-
gle XX ha canviat molt: no s’em-
para en la mètrica sinó en allò
que, impròpiament, se’n diu vers
lliure...

Impròpiament?
Com va dir Eliot, no n’hi ha, de
vers lliure, això no existeix per-

què els versos –d’una manera o
altra– sempre estan travats.

L’ésser estimat, per ells, sem-
pre és una dona inabastable.
És un sentiment tan hiperbolit-
zat que el seu ideal és una dona
absolutament inaccessible. La
gran novetat és que el trobador,
sabent i tot quemai no aconsegui-
rà aquella dona inabastable, resta
fidel al seu desig.

Però en clau feudal.
Aquest és l’únic llenguatge jurí-
dic que coneixen, el contracte de
vassallatge, i així ho articulen.

Sempre és una dona casada.
Esclar! Per posar-ho més difícil,

a l’amor, cal assegurar bé la
complicació.

Permeten un amant, dos no...
Perquè va arribar un moment
que aquesta estructura vital que
proposava el trobador es va aca-
bar colant en la vida real. I ja deu
comprendre que no podien per-
metre tant desgavell.

Per què insistir tant en el
dolor i la contenció d’un amor
impossible?
Tan impossible que, de vegades
–fixi’s en la intermediació de
Dant– ella és morta! Després tot
això ho continua Petrarca.

Què passa quan el món feu-
dal xoca amb el burgès?
Coms’ho fanper convertir aques-
ta dama, senyora feudal, distant,
orgullosa, perfecta, en una dona
del noumón? La converteixen en
un àngel!

Sabem com eren musicats?
La cançó és la derivació natural
de tant esforç i dolor amorós, del
mèrit de patir, en definitiva. N’hi
ha que han arribat a reproduir
aquesta mena de música, Savall
s’hi acosta, per exemple.

De tots aquests autors amb
quin es queda?
Amb tres. Per començar, Arnaut
Daniel, que és grandiós, un orfe-
bre de precisió i qualitat extraor-
dinàries. Ell és el gran mestre de
Petrarca i de Dante. En segon i
tercer lloc escolliria Bernat de
Ventadorn –molt barroc de for-
mes– i Bertran de Born, el poeta
de la guerra.

Vostè veu influència dels
trobadors en Ezra Pound,
Auden, Brossa. Fins i tot en Gil
de Biedma.
Només així el podem entendre
quan diu “y silbarán los pájaros,
cabrones” en un poema. És una
referència clara a les aloses
–l’ocell que dematinada avisa els
amants que se’ls ha acabat el
temps– i repeteix la fórmula
d’una paraula inicial. Com passa
en l’alba, aquella forma del gène-
re trobadoresc.c

Sensemillores

Exemple de vitalitat

Jaume Vallcorba analitza la influència de la poesia trobadoresca en l’europea contemporània

Una història catalana

Autor i director: Jordi
Casanovas
Lloc i data: TNC. Fins al 7/IV

JOAN-ANTON BENACH

Estrenada el 2011, Una histò-
ria catalana va ser, i encara ho
és, l’obra més ambiciosa de
Jordi Casanovas (Vilafranca
del Penedès, 1978). Ni més ni
menys que una visió deCatalu-
nya a través de diversos grups
socials, entre la transició, la
Barcelona Olímpica i els anys
subsegüents. Una visió, a més,
allunyada dels llocs comuns
que qualsevol persona menys
interessadapels territoris fron-
terers i per l’excepció hauria
triat com a representació del
país i la seva base social: la bur-
gesia industrial i financera, la
classemitjana comercial i pro-
fessional, la classe treballado-
ra, immigrada o autòctona, el
propietari agrícola, el pagès...
“Una” història no és, natu-

ralment, “la” història i, doncs,
Casanovas defuig l’obvietat i
es fixa en un personal que no
és exactament una raresa ni
un element exòtic, sinó un con-
junt d’existències que per-
viuen enuna societat evolucio-
nada –les dones de la família
dels Farràs, refugiades en un
lloc feréstec del Pirineu– o
gent marginada que s’ha en-
quistat en el nou desarrollismo
–El Cala i la seva colla, immi-

grants de laMina que han pro-
gressat a base de negocis il·lí-
cits fins esdevenir uns gegants
de la bombolla immobiliària–
o emigrants atrets per ideals
nobles, ben allunyats del som-
ni de fer fortuna.
Justament, Jordi Casa-

novas, sense que ningú l’hi
hagués retret, considerava que
a la primera versió d’Una histò-
ria catalanahimancava aques-
ta tercera representació: l’emi-
grant. I, una vegada més, se
sent atret per l’excepció.
D’acord que els treballadors
que se’n van a Alemanya no
podien ser aquí els dels anys
de la gana, però sí, probable-
ment, joves investigadors amb
poques perspectives de feina o
els primers arquitectes escom-
brats del boom olímpic... Tant
li fa. El nostre dramaturg és un
enamorat del cas singular, del
cas que no surt, però, als dia-
ris, i s’inventa el personatge
del Reverendo, un home que,
amb solvència i convicció, se
n’ha anat a Nicaragua a lluitar
amb els sandinistes contra la
dictadura de Somoza. Exem-
plar. Sense ser un cas únic,
dubto, però, que fos el més co-
mú de l’època.
Insisteixo: tant li fa. La no-

vetat no millora l’espectacle.
El que alguns vam fer notar fa
dos anys (La Vanguardia,
11/VI/2011) era un tercer acte
confús, força incomprensible.
Llàstima que ho continuï
sent... amb un final de trets ta-
rantinescos, humorístics, amb
aires de “deixem-ho córrer”.c

XAVIER CERVERA

Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks

Intèrprets: Yefim Bronfman,
piano; Zubin Mehta, director
Lloc i data: Palau de la Música
(2/III/2013)

JORGE DE PERSIA

Si hi ha una sensació quem’ha
quedat d’aquest concert de la
gran orquestra bavaresa és
que no dóna res per fet, que és
una agrupació viva, que famú-
sica amb un compromís en el
qual s’hi juga molt.
Són els nous aires del sinfo-

nisme europeu, orquestres di-
nàmiques, amb bons direc-
tors, i a més amb la mirada
atenta dels joves de l’Orques-
tra Acadèmica, del planter,
per dir-ho així, atents per fer
el seu gran pas. Així, era nota-
ble la presència de joventut a
les seves files; una excel·lent
primera viola, un encara més
jove assistent de violoncels
que feia goig veure’l fer músi-
ca, i davant d’això lamaduresa
i seguretat del trompa solista,
o unes fustes bastant infal·li-
bles, i l’experiència de mil ba-
talles del mestre Mehta, sem-
pre disposat a fer música. Al
programa, en canvi, a la prime-
ra part, obra escassa com el
poema simfònic Mazeppa de

Franz Liszt, que es queda en
fórmules, i que a més va tenir
en els vents una versió massa
rítmica, sense vol líric. També
van tenir molta feina els vents
al Concert núm. 2 per a piano
de Bartók, obra tardana, en la
qual el mestre hongarès, ja
allunyat de la seva terra, fa un
gran exercici de contrapunt
dialogant.
Un solista virtuós, aliat al

joc rítmic que sosté l’obra, va
ser molt aplaudit i va deixar
propines entusiastes i romàn-
tiques. Però la veritat va estar
en la Simfonia núm. 5 de Txai-
kovski; és una música tan ben
escrita i que proposa tantes
vessants que permet a l’or-
questra i el director un lluï-
ment.Mehta va treballar cons-
cient d’un fraseig elegant, am-
pli, de llarg alè, amb plans cui-
dats i no deixant que el ritme
toqués a terra, sempre amb ai-
re a sota, aspirant, estimulant i
agraint. Ductilitat rítmica a la
corda i homogeneïtat a les se-
ves seccions, excel·lent diàleg
de trompa amb fustes; admira-
ble fraseig de la corda al co-
mençament del tercer i unade-
mostració de caràcter en el
maestoso.
En fi, una demostració de

saber fer, entusiasme, i ex-
cel·lent qualitat de so que si-
tuen aquesta orquestra en una
situació de privilegi. Tot un
exemple.c

ENTREVISTA

INFLUÈNCIA EN GIL DE BIEDMA

“Només així podem
entendre’l quan diu
‘pájaros, cabrones’”

Jaume Vallcorba, editor, autor de ‘De la primavera al paraíso’

PARAULA DE RIQUER

“Escrigui per a la
bona gent i expliqui’s
amb claredat”

TEATRE

“L’ideal trobadoresc és
unadona inaccessible”

CRÍTIQUES

MÚSICA CLÀSSICA


