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En Guerau de Go: L’únic so
❚  Guillem Viladot
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SOM A RIELLA HISTÒRIES

D e seguida destacà com una compositora de música.
Les seves primeres obres van ser bastant complicades
i la crítica les va rebre amb molta reserva. Després

de fer aquesta parrafada, en Guerau de Go sospirà. Continuà:
La Rut Graella s'adonà que els seus concerts i simfonies eren,
diguem-ne d'estil molt barroc i calia esporgar-los de tot allò
que sobrava. Aquest procés de simplificació va ser lent i difícil.
El maig de 1971, la Rut Graella donà a conèixer un trio de
flautes, piano i baix continu que va rebre molts elogis del públic
entès i de la crítica més responsable. La Rut Graella, però, no
se sentia satisfeta amb el fruit aconseguit i continuà treballant
amb entusiasme i gran constància en la direcció de la simplicitat.
“Cal –es deia– arribar a la puresa màxima, a la senzillesa to-

tal”. Amb aquesta idea anà estrenant una colla d'obres en
temporades successives. La que va tenir més èxit va ser un
concert de dos pianos. Després de tant temps de treballar, la
Rut Graella decidí de descansar. Perquè el repòs fos complet es
traslladà a viure en una masia de la muntanya. Allà passava tot
el dia al camp. Al principi no se n'adonava, però aviat sentí com
la naturalesa li arribava en forma d'uns sons harmònics
provinents del vent lliscant damunt de les plantes, o que sortien
del bec dels ocells. El cant dels ocells el trobà massa ric, però
els arbres i els matolls produïen amb el vent unes remors tan
simples que la Rut Graella restà entusiasmada. Aquesta és, va
dir, la música que jo he de fer. I immediatament es traslladà a
ciutat i es posà a treballar al seu estudi. La primera obra que va
compondre va ser una cançó per a violí sol. La seva estrena
provocà una protesta general de públic i crítica, a excepció
d'un comentarista cultural, un tal Pal Pastera, que va escriure
un article afirmant que la Rut havia aconseguit la més alta
puresa musical. L'autora se sentí profundament satisfeta en
adonar-se que una persona intel·ligent i culta havia sintonitzat
amb ella. Continuà treballant en aquesta direcció, i la següent
obra va ser un concert de flauta travessera i orquestra que
durant mitja hora es limitava a fer variacions subtils sobre
una sola nota que s'inflava o es desinflava augmentant de
sonoritat o perdent-la fins a crear una sensació de suport
únic dintre una atmosfera de flotació. Aquell concert venia
a ser com el murmuri d'algú que a cau d'orella ens convidava
a desaparèixer dintre de nosaltres mateixos. Quan el concert
acabà, la sala era buida i l'orquestra i el solista eren absents.
Dalt de l'empostissat només hi havia la Rut Graella que
caminava pel seu endins com qui es troba explorant un país
inèdit. La Rut Graella s'hi sentia bé coneixent-se a ella
mateixa. S'hi passà tota la nit recorrent el seu interior.
L'endemà exultava. El primer que va fer, va ser dirigir-se al
piano i prémer la tecla de la nota la. Era tan rica aquella
sonoritat que no parà de tocar-la una llarga estona. Fort,
fluix, lentament, amb rapidesa, sempre la mateixa nota: el
la. El proper concert va ser sobre aquesta experimentació:
ella asseguda davant del piano tocant el la durant vint minuts.
Va ser un concert d'ella sola i per a ella sola amb ella sola. A
la sala no hi havia ningú però per a sempre més aquell la
restà impregnant les seves parets, i cada cop que una
orquestra afinava els instruments tocant la nota la venia a
ser com un homenatge, sense que ningú no se n'adonés, a
la compositora Rut Graella. ■




