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RAMON CAMATS || CAVE CANEM

A
llegro, andante, adagio, arpe-
giatto, brioso, a cappella... són
alguns dels moltíssims termes
que la nomenclatura musical

deu a la llengua italiana. L’Opus 131 per
a quartet de corda de Ludwig Van
Beethoven s’ha de tocar «Attacca», és a
dir, sense aturar-se, de manera que els
quatre instruments: violins, viola i vio-
loncel, es van desafinant de manera di-
versa al llarg de la interpretació, que du-
ra 40 minuts, en 7 moviments. Què han
de fer els músics?Aturar-se per afinar de
nou, trencant amb la indicació expressa
del compositor de tocar «attacca»?Adap-
tar-se al progressiu i inevitable desafina-
ment propi i dels altres intèrprets...?

A The late quartet (titulat aquí:El dar-
rer concert) ChristopherWalken comença
una lliçó de música amb les paraules que
he parafrasejat (amb afegitons) lliurement
per encetar l’article. La pel·lícula dóna resposta adequa-
da a les seves preguntes.A la vida establim relacions
diverses amb persones diferents.Tenim amics, cone-
guts i saludats, i també persones amb qui compartim ne-
goci, vida o família.Amb el temps tots canviem, cadas-
cun al nostre ritme; a voltes divergim, afegim gustos o
adoptem manies; d’uns llocs enrigidim, d’uns altres

ens estovem... i els que tenim a la vora fan
el mateix, també a la seva manera, però
diferent. Les dissonàncies de la progres-
siva manca d’harmonia es deixen sentir:
«No riem comabans»; «Ara ja no emdius
les mateixes coses»; «T’has convertit en
un amargat»; «Ja nom’estimes com quan
érem nòvios»; «Abans no feies panxa».
Frases que representen l’enyor de quan
encara estàvem afinats.A banda d’això,
com els instruments, la sonoritat dels quals
periclita, nosaltres també envellim, cadu-
quem: a partir dels quaranta, qui no té un
trau, té un descosit o un estrip.Qui no ho
sap veure és perquè també té presbícia
a l’esperit o vista cansada.

Les parelles no són un quartet de cor-
da que toca l’Opus 131 de Beethoven, i
podem parar la interpretació quan vul-
guem, cosa que pot implicar la ruptura:
en quin moviment reprenem la relació?

És possible fer-ho des de la primera nota? Però també
podem decidir continuar, comprendre el desafinament
de l’altre, adonar-nos del nostre, intentar que la me-
lodia continuï sonant.Això val, és clar, per a totes les re-
lacions humanes,matrimonials, laborals, polítiques i so-
cials. Perquè la vida, en el fons, no és més que un con-
cert per a instruments desafinats.

Allegro,manon troppo
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Fruita de Lleida
per als crítics
En la reunió de
Torroella de Montgrí
dels crítics del PSC,
ara ja formalment
constituïts en el
corrent Agrupament
Socialista, no tot
havien de ser
estira-i-arronses,
també hi va haver
temps per al relax
i la degustació
gastronòmica. Els de
Lleida, amb Àngel
Ros al capdavant,
hi van portar les
postres, que, és clar,
va consistir en fruita
de Lleida. Nectarines,
préssecs i platerines
(nectarina plana i
sense pèl).

Nohi ha
nou partit

Per cert, que els
membres d’aquest
corrent crític,
més pròxims al
sobiranisme català
que al PSOE,
insisteixen, per activa
i per passiva, que no
hi haurà nou partit
perquè el PSC“no és
patrimoni del cinturó
roig barceloní”.
Ja ho veurem.

La Policia Nacional,
segons la cadena SER,
l’assenyala en un in-
forme com el dirigent
del PSC que va pagar
1.750 € per espiar a
La Camarga.

José Zaragoza

Director general de
Professorat d’Ense-
nyament, on la falta
de convocatòries de
places de mestre és
alarmant per a titulats
i estudiants.

Alberto del Pozo

L’estratosfèrica diada
castellera deVilafran-
ca del Penedès va
aconseguir nou pilars
de gamma extra i els
amfitrions van ser
els més destacats.

Pere Almirall

Aquest argentí esta-
blert a Calafell roda
un documental sobre
dos avions nazis que
van caure al Sobirà
durant la Segona
Guerra Mundial.

la imatge
deldia
Paellada popular
a Aitona
Ni més ni menys que
des de fa 27 anys els
veïns d’Aitona es
reuneixen anualment
per celebrar una
paellada. L’acte
s’emmarca en la festa
major de la població, en
un cap de setmana en
què les festes populars
tornen a prendre Ponent.

ÒSCAR MIRÓN

Laureano Clavero
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