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V uit Oscar fan molt de rebornbori. 
La pel·lícula «Amadeus» ha provo
cat, I provocarà encara, interpreta

cions per a tots els gustos. Personal
ment, la pel.lícula m'ha agradat i interes
sat molt. Ja ho sé que el director ha ex-
purgat i reorganitzat molt de rnaterlal, i 
que ha utilitzat recursos actuals per a 
presentar-nos un tema del segle XVIII 
(això es veu, per exempíe, en alguns dels 
ballets dé les òperes presentades, o en la 
mateixa tècrjica cinematogràfica, que 
dóna un ritme i, per tant, una intenció 
molt determinada a l'acció de la pel·lícu
la). Però, justament per això el film em 
sembla un bon..exemple de com una inter
pretació relativament lliure i no obsessió-; 
nada per l'ekactitud mil.limètrica dels 
fets històrics I pot, tanmateix, transmetre 
situacions, tensions i passions que resul
ten absolutariïent versemblants i hlstòh-
ques. I potsei; sí que la interpretació és el 
millor camí —'l'únic— per arribar a una re
construcció històrica. 

És en aquest mateix esperit interpre
tatiu que voldria fér ara una reflexió sobre 
l'enfrontament de Salieri amb Mozart o, 
millor, de Salieri amb Déu. Així doncs, np 
faig sinó una interpretació (parcial, és 
clar) de la interpretació de la pel.lícula. 
No sé si, al final, ens trobarem, o no, molt 
lluny de r,«absoÍuta objectivitat històri
ca». Però, aquesta, qui la té? 

Déu 

Tot i que em sembla que entenc la fi
gura de Mozart (que potser no és ben his
tòrica, però tampoc no trobo gens histèri-' 
ca), qui de fet més comprenc és Salieri. 
Ell em sembla ser el personatge més lúcid 
de la pel.lícula i, de bon tros, el més fasci-

Tenia alguns temes'triats i pensats 
per a, aquest article del niés de 
maig, però encara no havia comen

çat a escriure'l. Ara, tots aquests punts 
resten oblidats, silenciosos i sols sobre la 
taula de l'estudi. Han perdut vigor'l prota-
gonlsme perquè els ha ultrapassat un fet 
que s'aixeca majestuós, enorme i imp'or-
tant pel damunt de tot allò que ocupava 
fins ara bona part de la meva vida i del 
meu temps: el naixement del meu fill. 

Havia arribat pel maig, el mes de les 
flors, el mes de Maria, el mes en què a 
l'antiga Roma, celebraven les festes de 
primavera, les Floralia,'el mes en què va 
néixer el déu Mart, el mes en què la dees
sa Flora espargeix flors arreu, el mes en 
què la deessa Venus es converteix en 
deessa «gnetrix», quan tot reneix de nou 
amb saba nova. Havia de néixer a mitjan 
mes, però era tanta la seva impacièn
cia que bon punt vam girar el full del ca
lendari i va aparèixer el nou mes, el maig, 
com si una força l'empenyés trucava a la 
porta tot anunciant la seva arribada, i el 
primer dia del mes, en un jorn lluminós, 
assolellat I bell de primavera, quan enca
ra era de dia.^el seu primer plor esclatà 
poderós i segur. 

El temps era esplèndid. Feia un parell 
de dies que la natura ens obsequiava ja 
amb una primavera ufanosa; la calor 
s'havia deixat sentir; les poncelles de les 
roses ja havien rebentat; els lliris blancs i 
blaus florie'n arreu; les figueres s'engala
naven amb les seves fulles palmades i les 
moreres amb les seves fulles transpa
rents com l'alabastre; els desmais ata-
peïen les seves branques llangoroses 
amb les fulles allargassades i fines;- els 
pruners es cobrien del fullam amarronat; 
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nant: El trobo un personatge molt proper, 
molt humà, en la seva —només relati
va— mediocritat. Ell ho sap, que és me
diocre, i en pateix. Perquè els reconeixe
ments públics i oficials que rep la seva 
obra no li fan pas desconèixer les seves 
radicals limitacions, limitacions no volgu
des, sinó. imposades, irremeiables. Ell 
prou voldria ser com el geni, però no pot. 
Prou s'hi esforça, però no se'n surt. Ales
hores és quan Salieri, el catòlic Salieri, fa 
la que podríem anomenar «experiència 
protestant» de la gràcia. S'adona que les 
obres no basten, que només la gràcia sal
va. I la gràcia, la dóna Déu a qui vol: a 
Mozart, per exemple; a ell, en canvi, no. 

(L'elecció d'«Amadeus», tercer nom de 
pila de Mozart, com a títol de la.pel.lícula 
no em sembla que tingui cap altra justifi
cació que la de subratllar aquesta estima
ció de Déu). La llàstima és que Salieri no 
sigui un místic. Si ho hagués estat, ha
gués reaccionat davant d'aquesta expe; 
riència com tants místics, que poden dir 
amb Bernanos (al final del Diari d'un rec
tor de poble): «Tot és gràcia». I no tot és 
gràcia, també ho és la meva mediocritat 
no culpable) la meva frustració irremeia
ble. (En aquesta experiència, optimisme i 
pessimisme es toquen, misticisme i ateis
me es donen la mà). Salieri, però, no pot 
acceptar els fets simplement. N'ha de 
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les glícínies arraïmaven les seves flors 
xuclades per les abelles; els tilàs alçaven 
èís seus penalls florits; l'heura pujava 
amb ufana per les parets; les hortènsies 
creixien tendres i esponeroses; el muguet 
era en plena florida; la flor d'amor, l'ar
bre de Judea i el pa de nostre senyor 
mostraven un aspecte deliciós; els jar
dins havien canviat ja el seu aspecte trist 
i erm d'un hivern cru pel de la primavera 
que finalment arribava amb la seva força 
habitual i aclaparadora. 

Els camps també s'havien vestit de 
verd, vermell i groc primaverencs. Les 

espigues s'ondulav/en quan els mars de 
tiges verdes i tendres eren bressolats pel 
buf dels cèfirs; les roselles, amb els seus 
pètals subtils i gràcils com les ales d'una 
papallona, omplien de taques vermelles 
les planes llises i verdes; els groguets en
mig de les espigues i les roselles afegien 
la nota groga als camps vernals. El sol 
dels darrers dies d'abril, amb el seu es
calf, ens anticipava un mes de maig es
plendorós. 

! e! meu fill va arribar amb ell, amb el 
maig. I des d'aquell moment en què vam 
començar a ser dos i no un, quan el seu 

buscar el culpable, I per a ell —com per a 
molts creients—, el culpable és Déu. 
Amb una visió extraordinàriament opti
mista-de la lògica; Salieri pensa que Déu 
sempre podria fer més del que fa, i que 
ho hauria de fer. Per això es rebel·la, 
s'enfada, es baralla amb Déu. I amb un 
gest —dit a l'engròs— molt «catòlic», fa 
retrets a Déu, que no ha estat a l'altura 
de les circumstàncies. La conseqüència 
és ara un ateisme militant: i és que quan 
un es vol fabricar Déu a la pròpia imatge I 
semblança, acaba descobrint que és molt 
més fàcil i segur d'autoproclamar-se 
Déu^ Sobretot s'eviten sorpreses. (Tam
bé aquí molts ateus i molts creients es 
poden donar la mà: s'ha controlat Déu). 

Benaurats 

I, amb tot, Salieri sap molt bé que 
cap teologista no pot canviar els fets. 
Malgrat tot, ell continua essent medio
cre. I la lucidesa, queno l'abandona ni en 
el psiquiàtric, l'empeny a assumir el pa
per de senyor dels mediocres, dels que 
saben que ho són per sempre més i tam
bé dels que ho són sense saber-ho. Salie
ri, senyor del món, acaba, doncs, procla
mant allò que no podia acceptar d'un al
tre déu: que també la mediocritat és grà
cia. I mentre el Déu dels genis enterra els 
seus corn si fossin mortals, Salieri i tants 
d'altres mediocres semblen talment im
mortals. Uns i altres,-tanmateix, reben la 
benedicció final. La mort ens igualarà; la 
vida, no. 

A molts,'però, ens pot aconsolar que 
qui ha sofert l'experiència de la mediocri
tat ens vulgui proclamar, en vida, benau
rats. iO és que no ens pot tocarde ser 
feliços, si ens ha tocat de ser mediocres? 

cos petit i suau es va desprendre del 
meu, sense violències, amb una blanor i 
delicadesa que mai no hauria imaginat, la 
seva carona rodoneta, i el seu caparró ple 
de cabells, els seus bracets eh constant 
moviment, les seves manetes llargues i 
fines ja no s'han parat de moure al meu 
costat i ja mai més no s'allunyarà de la 
meva ment la seva imatge, ni de la meva 
pell el seu contacte, ni de la meva oïda el 
seu plor primer. 

En aquests moments se'm fa difícil en
cara de traslladar al paper tot el cúmul de 
sensacions i sentiments vells, però reno
vats, que he experimentat a partir de 
l'arribada del meu fill. Sentiments que 
van des de la plentitud fins al temor tot 
passant per la joia, la placidesa, la sere
nor, la tendresa, o l'esperit de protecció. 
Ara per ara, una dolça fascinació em pos
seeix, la meva retina està impregnada de. 
la imatge d'aquest petit ésser que tot just 
acaba de néixer, el meu cor batega al rit
me del seu i m'exalta qualsevol dels seus 
moviments, ell em dóna la mesurà de tot 
allò que m'envolta, i el món se m'ha fet 
petit i més gran alhora. 

Mentre escric aquestes línies dorm 
plàcidament al meu costat dins el seu 
bressol tot blanc, ornat amb una petita 
rosa nacrada i com de porcellana que el 
seu pare amorosament ens acaba de por
tar, arrencada d'un roser d'aquell jardí de 
la casa dels meus pares que em va veure 
créixer. 

Aquest mes l'extensió del meu article 
serà més breu, perquè se'm fan curtes 
les hores en la contemplació del meu fill, 
el temps s'escola més ràpidarnént que 
mai i cal gaudir al màxim d'uns moments 
que ja seran irrepetibles. 


