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Anar fins a una 
botiga d’electro-
domèstics, com-
prar una cinta 
(de 60 o de 90 
minuts) i prémer 
el botó vermell 

–rec– a la vegada que el play. És un 
acte tan romàntic i prehistòric que 
et ve un calfred nostàlgic només de 
pensar-hi. Fer una mixtape, un re-
copilatori, una cinta. Sinònims 
d’escollir cançons per completar 
l’espai que et deixava una casset 
verge. Per a un viatge en cotxe, per 
ajudar-te a dormir, per passejar, 
per estudiar. I per provar d’im-
pressionar la persona que t’agra-
dava, sobretot per a això. Gravar-
les era tot un ritual que incloïa es-
criure els títols (¿primer el grup o 
la cançó?), posar-hi un nom imagi-
natiu i, el més important, escollir 
l’ordre: “Ara una de ràpida després 

La inesgotable memòria de la música
de dues de lentes, llavors hi posa-
rem un hit saltimbanqui i després 
una amb una tornada que ella en-
tengui per-què-l’he-posada. A Alta 
fidelitat, de Nick Hornby, el Rob, 
protagonista melòman amb ten-
dència a esmicolar-se el cor, ho de-
fineix de la millor manera: “Fer un 
recopilatori és utilitzar poesia ali-
ena per expressar el que vols dir”. 

A Rob Sheffield, periodista mu-
sical i autor de Vives en las cintas 
que me grabaste (Blackie Books, 
2018), i a la seva dona, Renée, no els 
calia parlar-se amb cançons, per-
què la música era l’eix sobre el qual 
girava la seva relació. Alex Chilton 
havia exercit de cicerone (es van 
conèixer perquè van ser les úni-
ques persones del bar que van 
identificar Thirteen, de Big Star) i 
Michael Stipe de mestre de ceri-
mònies (la primera nit junts la van 
passar escoltant el Murmur, de 

el relat des del punt de vista dels 
artistes, aquest és un dels grans va-
lors d’aquesta obra. 

Allunyat de l’assaig periodístic i 
amb certa tendència a ensucrar-se 
massa, Sheffield descriu unes vides 
gens diferents de les de qualsevol 
apassionat de la música pop, en què 
el que sona no és acompanyant i sí 
protagonista. Són unes vivències en 
les quals la banda sonora importa, i 
molt. La tragèdia de la mort de la Re-
née exerceix d’alè tràgic, però en el 
fons no són més que dues persones 
fent-se cassets amb els seus temes 
favorits. Una petita història plena de 
cançons meravelloses, experiències 
comunes i una cita extreta de Perfect 
depth dels Pavement d’encapçala-
ment. És el Thank you for the music 
dels ABBA fet llibre, perquè, gràcies 
al pop, l’autor recordarà la dona ca-
da vegada que posi una d’aquelles 
velles cintes.!
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R.E.M.). Un amor farcit de música 
pop trencat per la inesperada mort 
de la Renée.  

Aquest llibre són les memòries 
musicals de Sheffield, majoritàri-
ament de l’època que va compartir 
amb la seva dona. Una obra que 
pren tot el sentit per a una genera-
ció de joves nord-americans que 
van viure l’explosió del que fins 
llavors havien gaudit a les cata-
cumbes de casa i ràdios università-
ries. Junts se sorprenen tot com-
provant que l’MTV no para de re-
petir clips de Sonic Youth i Dino-
saur Jr., segueixen l’evolució del 
Riot Grrrrl (Sleater-Kinney, Brat-
mobile) i ploren la mort de Kurt 
Cobain. És un retrat en primera 
persona de com van encaixar el 
cop els fans de la música subterrà-
nia, que va passar a convertir-se, 
d’un dia per l’altre, en cultura he-
gemònica. Acostumats a conèixer 

El títol, Gestió 
del caos, és pre-
cís i excel·lent, i 
el subtítol, Esce-
nes de la contra-
cultura a Catalu-
nya, és descrip-

tiu i honest. Ho dic perquè qui lle-
geixi aquest llibre, el primer del 
periodista Aleix Salvans (Grano-
llers, 1988), esperant trobar-hi un 
assaig analític o una reconstrucció 
historiogràfica del que va ser la 
contracultura catalana entre 
l’agonia del franquisme i l’eufòria 
olímpica corre el perill de quedar 
decebut. I seria una llàstima i una 

El caos fecund i malaurat  
de la contracultura catalana

injustícia, perquè el llibre és una 
vívida i informada aproximació a 
un món diria que en general força 
desconegut. 

El de la contracultura va ser, per 
dir-ho aviat, un món poblat per 
una fauna musical (punks, roc-
kers, mods...), literària (poetes, pe-
riodistes...), plàstica (pintors, di-
buixants de còmics...) i ideològica 
(okupes, skins, anarquistes...) ab-
solutament nova i inclassificable 
segons els patrons de l’època. Era 
una fauna que sobretot es caracte-
ritzava perquè, en un període es-
trany i particularment convuls de 
la història recent del país, van in-
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tentar fer les coses –creativament, 
vitalment– donant l’esquena a les 
convencions, les actituds, les ma-
neres i les idees de la majoria. 
Molts d’ells ho aconseguiren, si 
més no durant un temps, però so-
vint el preu que pagaren va ser ter-
riblement alt: la marginació o la 
mort per sobredosi o de sida. 

De Casasses a Jiménez Losantos 
Tal com avisa d’entrada el subtítol 
–per això m’he referit a la seva ho-
nestedat–, el llibre aborda aquell 
període sobretot amb les eines del 
periodisme narratiu, és a dir, foca-
litzant-se en les peripècies d’alguns 

dels seus protagonistes i contant les 
anècdotes –les escenes– que millor 
representen l’heterogeneïtat, les 
batalles, les manies, els gustos, els 
costums, les predileccions, les sal-
vatjades i les ideologies d’un magma 
humà que només tenia en comú la 
ràbia o el disgust envers l’ordre de 
les coses i les ganes de viure cadas-
cú a la seva manera, sense retre 
comptes a ningú. 

Entre els personatges que aparei-
xen al llibre, n’hi ha de tan dispars 
com el poeta Enric Casasses, els di-
buixants Nazario i Mariscal, els mú-
sics Pau Riba, Víctor Nubla, Pascal 
Comelade i Jaume Sisa, el radiofo-
nista “lliure” Salvador Picarol, les 
bandes de punk L’Odi Social, GRB 
i Decibelios, el faranduler Ocaña, els 
periodistes Jiménez Losantos i Ra-
mon Barnils, els escriptors Quim 
Monzó i Biel Mesquida... Si poses 
aquest personal dins una mateixa 
habitació, t’esclaten mitja dotzena 
de guerres civils en menys de cinc 
minuts. 

Dos dels protagonistes princi-
pals del llibre, tant per les aporta-
cions que feren com per la seva 
condició emblemàtica, són Pau 
Malvido (de la família Maragall) i 
Pepe Sales (nebot de l’editor i es-
criptor Joan Sales). Membres de 
clans llustrosos, l’un i l’altre abra-
çaren amb un fervor decidit i suïci-
da totes les propostes de l’època. El 
resultat va ser que l’un i l’altre mo-
riren molt joves i –aquesta és una 
impressió personal– sense haver 
tret tot el potencial a les seves sen-
sibilitats i les seves intel·ligències. 
Tot i l’evident fascinació que li sus-
cita el món que retrata, Salvans 
adopta un to contingut, purament 
descriptiu. Conta i mostra sense 
valorar ni jutjar. És un encert. 

Tot això no exclou que, en con-
junt, el llibre hi hauria sortit gua-
nyant –hauria tingut més entitat– 
si l’autor hagués complementat la 
reconstrucció i l’exposició dels fets 
amb passatges de reflexió històri-
ca general i amb passatges de ca-
ràcter més analític i interpretatiu. 
En tot cas, Aleix Salvans ha fet una 
bona feina, susceptible de ser am-
pliada i millorada amb noves recer-
ques i troballes.!


