
PEIWOH

Més  que  parlar  de  la  meua  trajectòria  a  l'Institut  el  que  vull  és  compartir  amb  tots
vosaltres, i especialment amb els/les alumnes que avui es graduen, un conte xinés que
per a mi ha estat sempre molt especial.
La primera vegada que el vaig llegir, el vaig trobar en un llibre de Luis Racionero, "Textos
de  estética  taoista",  i  desprès  l'he  trobat  en  més  contextes,  però  a  mi  sempre  m'ha
agradat més la versió de Luis Racionero, per a qui aquest conte és  "la metàfora més
profunda de la sensibilitat de l'esperit xinés" 

Malgrat ser un conte molt curtet, té moltes lectures possibles. Així Arianna Savall, filla de
Jordi Savall, pensa que "en el conte taoista de Peiwoh vivim  el misteri de l’art com un
procés màgic, on se’ns explica que ja en temps llunyans es vivia la creació artística com
un acte sagrat". Peiwoh és el nom del protagonista principal i també el nom del disc que
va gravar en 2009 amb una sèrie de cançons composades per ella mateixa i inspirades en
el conte de Peiwoh. En eixe disc, Arianna canta i toca l'harpa.

He compartit aquest conte amb molts amics i amigues i el vaig utilitzar una vegada per a
presentar un concert. A  principis dels noranta, estant jo destinat a Altea, va vindre a tocar
allí Manolo Babiloni, el gran guitarrista de Castelló que tots coneixeu, i vam quedar que jo
faria la presentació del concert. Però en comptes de llegir el curriculum i enumerar les
peces que anava a interpretar, que això ja estava al progama de ma, el que jo faria seria
llegir el conte de Peiwoh, i  a continuació sonaria la seua guitarra com si fos la conclusió
màgica del conte.

El conte diu així:

"En una regió remota i antiga,  al centre d'una vall, hi havia un arbre esplendorós. L'herba
creixia  als  seus peus,  els  ocells  cantaven a  l'ombra  de les seves fulles,  l'aigua clara
sonava entre les seves arrels i, a la nit, quan la vida de la vall descansava, la lluna venia a
acariciar les seues més altes branques. Un dia va passar per allà un poderós mag que en
veure l'arbre va quedar enamorat d'ell i el va convertir en una arpa. L'arpa meravellosa va
ser regalada a l'emperador Muig-Huang però cap dels seus músics va ser capaç de tocar-
la. Per més que s'esforçaven, ni un sol so sortia de les cordes de l'arbre adormit.

 L'emperador  va manar cridar  al  músic més famós de la  Xina,  que vivia  retirat  a les
muntanyes. El mestre Peiwoh va contemplar llarga estona l'arpa i va començar a cantar
suaument. De sobte, de l'arpa van començar a brollar sons meravellosos que s'unien a la
veu del mestre creant una melodia que va deixar a tots els presents extasiats.

Com has pogut aconseguir-ho amb tanta senzillesa, quan els millors músics de la cort han
provat durant setmanes sense aconseguir-ho?"

I, desprès d'un gran silenci i amb eixa serenitat que tant trobem a faltar en el món en què
vivim, va contestar

"Li he parlat de la vall que la va veure néixer, de l'herba que creixia als seus peus, dels
seus amics els ocells, del torrent, de la lluna en les seves branques ...".
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