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i l’autobiogràfic –i el memoria-
lístic en general– és un dels
gèneres literaris més arriscats

és perquè, tot i reflectint-hi alhora el
seu temps, el subjecte, esdevingut
també objecte, està condemnat
constantment a cavalcar l’abisme
que separa el narcisisme de la im-
modèstia. Ho expressava amb clare-
dat Carner-Ribalta en les seves Me-
mòries: “[Espero] que aquesta com-
pilació de records no sigui presa [...]
com un afany de vanaglòria.” Cal es-
tar molt i molt segur d’un mateix per
a sotmetre’s a aquest tan exigent
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com perillós exercici –raó que pot-
ser justifica que no tothom hi estigui
disposat.

Caure en la temptació
Llegint el llibre de Cuatrecasas fa la
impressió que –per dir-ho en termes
evangèlics (i emprant un eufemisme
suau)– no ha estat capaç d’evitar
caure en la temptació d’aprofitar la
redacció de la seva vida política per
a reivindicar-se i reclamar els quinze
minuts de fama històrica que ningú
no semblava disposat a atorgar-li.

Convençut que no se li havien re-

conegut fins ara els honors que a
dreta llei mereixia perquè “no és fàcil
per als diputats tenir un protagonis-
me públic per la seva feina si no ets
un líder mediàtic del teu partit”, treu
partit de l’avinentesa –potser sense
pretendre-ho o ésser-ne del tot
conscient– per a (auto)prescriure’s
un ben poc mesurat acte de des-
greuge. Desgreuge que fa extensiu a
Unió Democràtica de Catalunya,
convertit, per art i efecte de la seva
més que personal revisió històrica,
poc menys que en el deus ex machi-
na de les grans fites de l’oposició an-

tifranquista –tot desvirtuant la indis-
cutible preponderància de les forces
d’esquerra–, de la Transició i dels
trenta anys de democràcia.

Entenem que li hauria convingut
més seguir l’exemple de discreció i
de savoir faire que palesà, en la seva
indispensable prosa autobiogràfica,
un dels antics membres del seu par-
tit: Maurici Serrahima. I, sobretot,
combinant en un elemental exercici
de sentit comú ensems modèstia i
prudència, haver delegat en un altre
la redacció del seu indissimulat pa-
negíric. ❋

Jo i el meu país
Memòries Xavier Serrahima

artí Sales (escriptor, traductor,
cantant dels Surfing Sirles) es
passeja per l’actual i bullent es-

cena indie catalana (indi, en diu ell) amb
una intenció ben clara: tot passat no ha
d’haver estat sempre millor. “Sóc un nos-
tàlgic malaltís i he trigat anys a poder tenir
una relació més o menys normal amb la
realitat que em toca viure”, se sincera en
el pròleg. “Sempre he volgut estar on em
deien que tot havia estat esplendorós i
sempre em maleïa els ossos per haver
nascut l’any 1979 i no el 1967, o el 1890, o
vés a saber quan i on.” Així doncs, amb un
discurs antagònic al de Woody Allen en el
film Midnight in Paris, Sales –que ni va en-
ganxar-se a la conga del Canet Rock del
1975, ni va posar mai els peus al Zeleste
del Carrer Argenteria, ni va publicar cap
fanzine durant els anys vuitanta hardcore-
tes barcelonins– saluda i celebra els
(bons) temps indis d’avui dia, que d’aquí a
trenta anys algú que ara va amb xumet ja
s’encarregarà de repassar –i es maleirà de
no haver viscut– amb un llibre d’inten-
cions molt més mitificadores i, per tant,
esbiaixades.

Ara és el moment. Breu crònica oral
dels indis catalans recull, per mitjà d’un
periodisme literari fluid i veloç, les xerra-
des que Sales, codirector també del festi-
val Barcelona Poesia, va mantenir amb:
Anna Cerdà, impulsora del festival de refe-
rència de tota la moguda: el Poparb; Jordi
Llansamà, artífex de la discogràfica Bcore,
casa d’artistes com Cornflakes, Standstill i
The New Raemon; Gerardo Sanz, màna-
ger d’Antònia Font, Manel i Mishima; Joan
Colomo, un montsenyenc que ha militat
en infinitat de bandes i que ja fa tres dis-
cos que ha emprès una aventura en solita-
ri; David Carabén, cantant i compositor de
Mishima; Artur Estrada, membre d’Aina i
programador de l’Heliogàbal; Luis Hidalgo,
periodista musical; i finalment, Xavier
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Riembau, un dels responsables de Bank-
robber, segell de Mazoni, Sanjosex, Guilla-
mino i el Petit de Cal Eril. No hi ha cap con-
versa que quedi en la superfície de la his-
tòria. De gra, n’hi ha a totes, i els fets que
s’exposen són tan recents que es fa difícil
trobar cinquanta mil visions d’una mateixa
cosa, com sol passar en els llibres que
busquen reconstruir escenes musicals de
fa quaranta anys.

Qui ja estigui il·lustrat en la matèria indi,
doncs, trobarà informació de primera en
cadascuna de les 168 pàgines del llibre:

l’aposta de Sanz per Antònia Font –un
grup que Sisa li havia fet descobrir en un
Senglar Rock– i el consegüent Alegria; la
filosofia straight edge d’un Colomo adoles-
cent; una contextualització històrica del
cool a Catalunya per cortesia de Carabén;
la manera com Riembau i Marçal Lladó
van fundar a la Bisbal una discogràfica que
es podia haver dit Melody Nelson i Menú
del Dia però que es va acabar dient Bank-
robber... Ara bé, cal advertir a qui busqui
en aquest llibre una mena de guia bàsica
per introduir-se en aquesta escena de què

tothom parla tan bé que es trobarà amb
un reguitzell de noms amb què, dit barroe-
rament, no rascarà bola.

Sales, però, té l’òptica enfocada i, enca-
ra que les vuit converses en realitat siguin
vuit converses de bar, ens trobem possi-
blement amb el primer estudi amb cara i
ulls d’una escena en què ja comença a cal-
dre bibliografia. Ara és el moment pot ser
per als indis el que Història i poder del rock
català, de Sierra i Fabra, va ser per als la-
ietans: el llibre correcte en el moment cor-
recte. ❋

Assaig Guillem Vidal

Tot temps present...
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