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Necessite ordenar tot el seguit de esdeveniments que 

han portat a aquesta situació per tal d’aclarir-me les 

idees. 

No me la puc traure del cap: Encara em 

ressona a dins la partitura amb la qual Ella havia 

aconseguit, fa només unes hores, ser el punt àlgid del 

programa i que ha interpretat en l'auditori que està 

considerat com el de millor acústica per al seu 

instrument: el Concert per a violí en re menor de Jean 

Sibelius. 

Des que va entrar en l'orquestra s'havia 

trastocat l'harmonia que sempre abraçava la secció 

de les cordes, només formada per dones. Cada músic 

sabia que la seua interpretació era una part essencial 

perquè fluïren les obres més sublims dels grans o 

desconeguts compositors. 

Quan es va presentar a l'audició, l'aire per 

un instant va desaparèixer de la sala, enrarit, i va 

tallar el nostre ritme respiratori per tornar després 

fresc i aromàtic. Ella, decidida, bella, amb una 

estètica premeditadament incolora. Fins i tot 

semblava humil! Els seus grans ulls miraven amb una 
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estudiada timidesa tots els músics allí presents, els 

quals havien de donar el veredicte. El seu somriure 

vermell, tancat i captivador. Una mà subjectant el 

violí pel mànec com si fora una gran gota de mel 

dolça i enganxosa. Però la seva mà dreta la va delatar 

davant meu: mantenia l'arc com si lluitara perquè no 

s'escapara: el seu braç en tensió i els seus dits, 

escanyant les crineres. 

Això no quadrava amb la resta de la seva 

imatge tranquil·la. Jo era la concertino! El meu treball 

de tantes hores i la meua experiència em van imposar 

l'únic vot negatiu, però no vaig poder raonar el 

perquè, i això es va interpretar com mera gelosia 

absurda. 

Quina equivocació! El seu faristol va anar 

lliscant a poc a poc, acostant-se cada vegada més a 

la batuta que ens mimava, dibuixant en l'aire 

compassos i gestos de complicitat. Totes nosaltres 

érem, del director, les seues fades, fins que va arribar 

Ella. L'odi que va anar generant entre els violins amb 

la seua astúcia, estratagemes mai no provades, va 

anar creixent dia a dia, concert a concert, fins a 
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arribar a aquest moment, en què ella és a dalt, 

estirada, sense cap alè de vida, amb el seu vestit 

vermell, ara brut, esfilagarsat, informe, els seus ulls 

esborrallats, els seus negres cabells despentinats i el 

seu violí esquerdat! 

Com a nova a l'orquestra, en un primer 

moment, estava situada al fons, arraconada, gairebé 

amagada per tots, discreta i amable, gaudint encara 

en el seu interior dels aplaudiments que havia fet 

arrencar a les meues companyes de corda quan va 

aconseguir la vacant... 

Aleshores, va començar la seva estratègia 

d'aproximació per crear confusió i desconfiança en la 

secció de corda, quan la nostra atenció, amb la tensió 

nerviosa, concentrada i concisa, estava posada en les 

obres que, com per art de màgia, inundarien de 

sentiments els silenciosos oients només uns moments 

després. 

El primer accident va passar en caure una 

violinista sobre el seu canell dret i no va poder tocar. 

Hi havia topat sense poder explicar-se com ni amb 

què. Ella va ocupar el seu lloc. Ja no hi era on ningú 
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la veia però encara quedava lluny del centre de 

l'escenari. El següent imprevist va ser la desaparició 

del violí que ocupava la segona fila. Com l'havien 

pogut robar? Era una qüestió sense resposta lògica. 

Com si una goma d'esborrar haguera entrat 

misteriosament en l'estoig i l’haguera deixat buit, com 

si la fusta haguera esdevingut transparència o 

incorporeïtat. Una altra vegada en l'últim moment, 

una altra vegada ella ocupant el seu lloc i amb el 

beneplàcit del nostre director. I després deixava 

passar el temps suficient perquè els nostres caps 

s'ordenaren i, encara que no ho oblidàvem, les 

sospites deixaven de ser motiu de conversa. 

En una altra ocasió es van trencar, volent 

saltar cap a un cel que no hi era, les quatre cordes de 

l'instrument que estava afinant, amb delicadesa, la 

violinista que jo millor escoltava perquè la tenia al 

darrere meu. I allà va estar ella, com una esfinx, per 

a substituir-la. I el director, d'acord. 

Li va faltar poc temps per estar al meu 

costat. A la meu veïna de faristol, les partitures se li 
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van convertir en folis en blanc. Sota el títol, ni una 

nota, ni un pentagrama, el no-res. 

Discretament i amb llàgrimes que ens 

banyaven a totes, anaven eixint de l'escenari, 

accidentades, tristes i impossibilitades per continuar i 

ocupant, des d'aquell dia, llocs gairebé invisibles que 

no es mereixien per l'esforç, la dignitat i la qualitat de 

la qual havien fet gala. 

En els camerinos, desconcert. Ja no es 

parlava de res més. De nou, xiuxiuejos, interrogants, 

sense proves que ens descobriren qui estava 

provocant el caos. Desconfiança. El director de 

l'orquestra entrava, en acabant, amb el seu caràcter 

afilat i feridor, llançava paraules com flames que ens 

cremaven a totes en allò més profund de la nostra 

musicalitat, mil vegades comprovada. No volia 

reconèixer que no estava a les nostres mans, que no 

podíem fer res més, que la nostra lluita estava 

perduda, que controlàvem fins a la sacietat perquè tot 

fluïra, però alguna cosa se'ns escapava 

necessàriament: la trampa de l'instant abans de que 

ell ens donara l'entrada. 
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El rendiment i la qualitat del grup de violins 

que fins llavors s'havia considerat com un dels millors 

per a la crítica i per a aquells que feien cues 

interminables en els dies de concert, havia començat 

a declinar. 

Hi va haver molts concerts en els quals no 

va ocórrer cap contratemps, però la por ens 

tenallava, sempre embolicades en l'ombra de fets que 

no podíem justificar i que es repetien quan menys ho 

esperàvem. 

La nostra professionalitat anava 

desapareixent i les notes que suraven dubtoses es 

desdibuixaven per les sales de concert. Ella, no 

obstant això, n’era l'exemple davant les contrarietats. 

I és cert que tocava molt bé, de manera àgil, amb 

una memòria musical extraordinària. Era la simpatia, 

la cordialitat, el consol davant les impossibles 

casualitats. Es mostrava sol·lícita, afectuosa i 

voluntària, però alguna cosa, almenys per a mi, 

semblava fingida; alguna cosa que la resta de 

l'orquestra i el director preferien no pensar davant el 
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paper tan resolutori que representava. A més, la seua 

imatge era tan bonica, tan captivadora... 

I, llavors, va arribar el dia que em va tocar 

a mi beure de la seua verinosa poció, de conèixer la 

ofensa i la impotència. Compartíem faristol: Concert 

en re menor per a dos violins de Bach. Sol·lícita em 

va enredar perquè aprofitara les seues partitures, ja 

que hi tenien anotacions que ens servirien a les dues. 

I jo la vaig creure! Quan el concert estava arribant a 

les cotes més altes d’allò més sublim, en passar 

pàgina, vaig veure que no era la continuació de 

l'anterior. En faltava una sola que jo no tenia 

memoritzada i vaig haver de fer una pausa que se'm 

va fer interminable, només uns segons que el públic 

no va arribar a captar, però que per al director es van 

fer tan llargs com per a mi. Ella va seguir fregant 

l'arc, i les seues cordes van cantar com si no passara 

res. Per a mi, acostumada a recolzar-me en la lectura 

per centrar-m’hi i deixar que l'expressió més sincera 

eixira de les meues cordes, va ser la major ofensa de 

la meua vida professional. 
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En acabar el concert i els aplaudiments, els 

espectadors ja al carrer, el director va amollar la 

notícia. Aquell dia, el meu odi, el meu odi es va fer 

incommensurable: ella la nova concertino; jo, la 

suplent. 

La seua cara de satisfacció, fora de tot 

dubte. El seu so havia estat impecable, és clar, amb 

aquesta intensitat freda que dóna l'ambició per sobre 

de l'art. 

No obstant això, en el meu interior, un 

terratrèmol em va sacsejar. La música era tota jo, 

tots els meus sentiments i tots els meus pensaments. 

Vaig fer el cor fort i vaig anar a denunciar 

la dona que havia soscavat l'harmonia del grup i la 

meua responsabilitat. Em vaig acostar al camerino del 

director. Li anava a obrir els ulls, les orelles, la ment 

perquè ara, no només jo, totes estàvem segures que 

ella era la que ho havia trasbalsat tot. Anava a 

descobrir-la davant seu. 

Vaig colpejar suaument la seva porta. Vaig 

tornar a colpejar. Hi vaig insistir. Vaig posar la mà 
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sobre la maneta i sense pensar-m’ho, la vaig forçar 

cap avall, vaig empènyer i vaig fer un pas endavant. 

Al fons de l'habitació, al sofà, la vaig veure: 

Ella estirada, nua, pell rosada, modelada, setinada, 

gairebé cristal·lina, les seues cames lleugerament 

obertes i una mà viril amb l'arc del seu violí acaronant 

discret i sensual tots els racons del seu cos. 

Però avui ha fet el seu últim concert. 

Només fa unes hores, ha eixit a l'escenari 

amb un vestit vermell, el seu cabell negre recollit 

deixant veure les seus arrodonides espatlles nues. El 

seu rostre, radiant. Ho havia aconseguit. Anava a 

interpretar el Concert per a violí en re menor de 

Sibelius, de gran bellesa i també de gran complexitat 

tècnica. Ella i no pas jo, que tant temps havia dedicat 

a la seua preparació. Era la meua obra preferida. 

I va tocar. Va tocar el Concert d’una 

manera virtuosa, sublim. Els pentagrames anaven 

eixint del seu violí com el vent, de vegades fluixos, de 

vegades huracanats, tot i dibuixant formes sinuoses, 

sense arestes, que omplien l'espai. La resta de 



1111111111111111        

l'orquestra, per descomptat, als seus peus li donava 

suport i la sostenia, com ingràvides plomes d'au, les 

notes que una a una eixien clares, sentides, elevades, 

lluminoses i intenses. 

I el concert va acabar: èxit per l'orquestra, 

el director i, sobretot, per a Ella, la dona amb el vestit 

vermell i la seua gota de mel cremant a la mà. 

Jo no ho haguera interpretat millor. En escoltar-la, la 

ferida que m'havia infligit anava fent-se cada vegada 

més gran i el dolor, al final, va ser insuportable. Dins 

meu ja no hi cabia més tristesa, ni més impotència ni 

més angoixa. Vaig haver de reaccionar.  

Però no tan sols jo, no! N’estic segura, 

d’això.  

Ja se n’ha anat i ha abandonat aquest 

privilegiat lloc que tant havia cobejat. 

Però a hores d’ara, Ella jau a dalt, estirada, 

sense alè, amb el seu vestit vermell, brut, 

esfilagarsat, informe, els seus ulls esborrallats, els 

negres cabells despentinats i el seu violí, esquerdat.  

 


