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Altres formes
SpiraMirabilis
Lloc idata:EuropeanMusic
Cooperative.Hospital
deSantPau (23/III/2016)

JORGE DE PERSIA

“Altres formes de fer música”, es
proposava la JONC fa uns quants
dies; menys hieratisme, més mo-
viment en escena, més informali-

tat. Ara l’EuropeanMusicCoope-
rativeproposaunciclealamoder-
nista sala Domènech i Montaner,
una“altra forma”queacostaalco-
lor i la concepció original de
l’obra. Cicle depetit format–i, pel
que sembla, sense subvenció pú-
blica– que pretén arribar a la
medul·la de les obres, ja que són
repertoris clàssics amb instru-
mentsoriginals.
Aquesta vegada el conjunt eu-

ropeuSpiraMirabilis,ambmúsics

d’activitat en centres importants,
ha interpretat el famós Septet en
mi bemoll major de Beethoven,
una obra que s’ha difósmolt, però
a través d’interpretacions romàn-
tiques, i que,per la sevaconcepció
primerenca, ésmolt deutora de la
tradició del teatre musical del
classicisme. D’aquesta manera,
amb una corda de tradició barro-
ca, i amb una trompa natural, i fa-
got iclarinetd’èpocaaquestasèrie
de sis peces tan conegudes canvia
completamentelperfil iadquireix
nonoméscolor, sinótambérelleu,
que sorgeix de la dialèctica entre
el marc clàssic i la intencionalitat
ja rupturista, que es manifesta en

les contraposicions entre el gest
abrupte de vegades de la trompa
–enunagran interpretaciód’Elisa
Bognetti– i en la seva amabilitat
melòdica i calidesa, així comen la
transparència del violí. Es tracta
degestosquefinsi totgenerenria-
lles en el públic, tot i que actual-

ment desconeixem el simbolisme
d’alguns dels recursos que en ori-
gen –eren versions de saló– pro-
duïenelseuefecte.L’obraésplena
de gestos de complicitat com
aquests, i era freqüent que frag-
ments de les peces d’èxit al teatre
passessin als salons. L’Andante
amb variacions posterior al famós
Menuetto d’aquesta sèrie era el
moment de lluïment dels solistes.
Amb el clarinetista Lorenzo Cop-
pola i el lluïment de la violinista
Lorenza Borrani aquest grup ha
deixat una sensació de nou aire
musical, no exempt de la quota de
reflexió que sempre encoratja
l’espectador.c

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Santiago Posteguillo publica ‘La legión perdida’, últim llibre de la monumental trilogia sobre l’emperador Trajà

“Els romansvan tenir el seuVietnam”

EUSEBIO VAL
Roma. Corresponsal

Passejant perRomaovi-
sitant el Panteó o les
grades del Colosseu,
Santiago Posteguillo
transmet la mateixa

passióqueals seus llibres, unamor
pel detall i l’anècdota, però també
pel rigorhistòric i l’esforçdidàctic.
L’autor valencià acaba de publicar
La legión perdida (Planeta), l’últim
lliuramentde lamonumental trilo-
gia sobreMarcUlpi Trajà, l’empe-
rador que va néixer a Itàlica (avui
Santiponce, a tocar de Sevilla),
l’any53desprésdeCrist.

La legión perdida aborda el des-
astremilitardel’expediciódelcòn-
solMarcLiciniCrascontra l’impe-
ri part (l’actual Iran) al 53 abansde
Crist.Elsromansvanserderrotats.
Cras i el seu fill vanmorir. Una le-
gió sencera va caure presonera i
se’nvaperdreel rastre.
Els ressons d’aquell trauma han

arribatfinsalsnostresdies,finsitot
en el llenguatge.Diem “cras error”

a un error sense disculpa. L’ex-
pressió procedeix d’aquella cam-
panya deCras, un fantasma que va
perseguir Marc Antoni i també
Trajà, 150anysdesprés.
La nova novel·la de Posteguillo

ésunfrescdelmónanticquetrenca
amb l’eurocentrisme. Posa en in-
terrelació els imperis romà, ku-
shan (avui l’Índia i l’Afganistan),
part ixinès (dinastiaHan).
La campanya de Cras contra

Pàrtia va ser una espècie de Viet-
nampera l’imperi romà?
“Sí, és una comparació perfecta

–contesta Posteguillo en una en-
trevista sota la cúpula del Panteó–.
Els romans van tenir el seu Viet-
nam.Els va crearun fantasmacom
als americans, als quals va costar
molt tornar a intervenir militar-
ment a l’exterior. Fins a l’Iraq, el
1991. Sí, va ser un Vietnam que va
crear en l’imaginari de l’exèrcit ro-

màunpànicacreuar l’Eufrates”.
Una regió del món que torna a

serdecisivaperalfuturd’Occident:
laguerradeSíria, l’Iraq, l’Iran...
“Sí –continua–. Fent història-

ficció,espodriapensarquesiTrajà
hagués pogut organitzar bé la
seva successió, si Luci Quiet l’ha-
gués rellevat, el primer hauria
pogut consolidar la conquesta de
Pàrtiaimantenir-lamésseglessota
control romà. Amb el posterior

domini del cristianisme, probable-
ment avui aquest entorn seria di-
ferent.Nosé similloropitjor, però
diferent. Adrià va decidir reple-
gar-se, i allò va evolucionar d’una
altramanera”.
PosteguillocreuqueTrajàvavo-

ler envair Pàrtia no per vanaglòria
personal, sinó per raons econòmi-
ques, per dominar gran part de la
rutade la seda, atès el comerç crei-
xentamblaXina. Aquíelnovel·lis-
ta veu un paral·lelisme clar amb el

present, el paper central del co-
merç amb laXina. “Lahistòria tor-
na –assenyala Posteguillo–. La no-
vel·la intenta reflectir que moltes
de les coses que ens passen, com la
globalització, ja han passat. Fins i
totfa2.000anyselmóneraméspe-
titdelqueenspensem”.
L’autor de La legión perdida in-

sisteix en la capacitat de lideratge
deTrajà i en el seu sentit del bé co-
mú, cosa que no es dóna per des-
comptat en els governants, ni
abans ni ara. “Quan hi havia pro-
blemes,aTrajàseliacudialagenial
idea d’afrontar-los –afirma Poste-
guillo, amb ironia, al·ludint tàcita-
ment a l’inquilí de la Moncloa–.
No s’asseia a veure què passava.
Teniaclarquecaliaeradicar lacor-
rupcióiqueelscorrupteshaviende
tornarelsdiners.
–TenintencomptequeTrajàera

hispà, el simbolismeéspotent...
–Sí, és molt fort. Trajà també

sentia una preocupació pel desfa-
vorit, l’equivalentaunapolíticaso-
cial moderna. Crea programes per
repartiralimentsalagentqueesta-
va pitjor. I tot plegat sense aug-
mentarels impostos,una ideamolt
moderna. Pensava que massacrar
amb impostos no era la solució.
Trajà es gastava els diners en in-
fraestructures, en ponts, en aqüe-
ductes. Va fer un aqüeducte per a
Suburra, el barrimés pobre deRo-
ma. I feia basíliques, que eren com
ciutats de la justícia. Invertia en
justícia.Ésunaconfluènciadetrets
quenoaniria pasmalament als po-
líticsd’avuiaEspanya, aCatalunya
i a laUnióEuropea.c

CARLOS RUIZ

Santiago Posteguillo en una visita al Panteó, a Roma, durant la promoció de la seva nova novel·la sobre el primer emperador hispà

Un anglicista enamorat deRoma
]SantiagoPosteguillo,de48
anys,ésprofessorde literatura
anglesa inord-americanaa la
UniversitatJaumeIdeCaste-
lló.Vaestudiara laGranBreta-
nya ielsEUA.Peròaquest
anglicistaésunenamoratde
Romadesquedepetitvavisi-
tar laciutatambla família.“Sí,
vaserunviatgemolt feliç, i això
etdeixaunpòsitdebonrecord

–assenyala–.Despréshiheanat
tornantenmoments impor-
tantsde lamevavida, comenel
viatgedenuvis”.Posteguillo
pensaque laseva formació l’ha
ajudatenelvessantd’escriptor
denovel·leshistòriquesperquè
“elsanglosaxonssóndelsque
mésrespecte tenenpelmón
clàssic ielsqueméshanexpli-
cat lahistòrianovel·ladade

l’antigaRoma”. IcitaWallace,
Graves ialtresautorsqueha
llegitambdelit.Posteguillo
lamentaqueTrajàsiguimolt
desconegutaEspanya. “Si
l’emperadorquevadurRomaa
lamàximaexpansióhagués
nascutaLondinium(Londres),
elsanglesosn’haurienfetpel·lí-
cules,novel·les, i seriacomun
altreJuliCèsar”,diu.

Trajà, per la lluita
contra la corrupció i el
seu sentit del bé comú,
ésmolt actual en vista
de la política d’avui

Gràcies al clarinetista
Lorenzo Coppola,
el grup ha deixat
una sensació
de nou airemusical
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