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NARRATIVA LLUÍS LLORT

Jarmush, pren nota: un de ràpid, barat i bo
ls editors de 66 rpm van ampliant el
seu catàleg enriquidorament eclèctic,
sempre relacionat amb la música, i

ens presenten La mitad de lo que quisimos
ser. Todo el mundo tiene un secreto. El seu au-
tor, Miguel Martínez (Terrassa, 1969), ens
ofereix vint-i-quatre relats breus acompa-
nyats d’un comentari que relaciona tot o
part del que hem llegit amb una cançó.

Martínez és periodista i crític musical i ha
abocat en el llibre la seva professionalitat en
els afegits musicals, plens d’aportacions i va-
loracions íntimes, i mostrant alhora unes
bones dots d’observació i de retratista en els
relats. Una de les diverses virtuts del llibre és
l’estil, que no pretén ser literari, no fa cap
ostentació de res i, en canvi, aconsegueix

E transmetre amb eficàcia, gust i personalitat
el que ens vol narrar. És allò que soni fàcil,
però no pobre, que sempre resulta molt
complicat i laboriós d’escriure.

Històries senzilles que ens enlairen cap a
temes universals, anècdotes, records, diàlegs
caçats al vol a la barra del bar, dins d’un taxi
o a la Fundació Tàpies. Polaroids disparades
mirant cap a una altra banda, com passava
la pilota Michael Laudrup.

Asfalt, bars i tristesa sense èpica
Carlos Zanón diu al pròleg que hi ha autors
que “cada cierto tiempo agarran de las sola-
pas a la literatura o la música popular y la ba-
jan a la calle. Le restriegan los morros por el
asfalto y los bares, coches y rincones de tristeza

sin épica, para recordarles cuál es su razón de
vivir.” Doncs això.

La banda sonora que acompanya els relats
va des de Julio Bustamante fins a AC/DC,
passant per Otis Redding, Bob Dylan, David
Bowie, Wilco, Bob Marley, Xavier Baró, Sr.
Chinarro, Madness, Battiato...

Miguel Martínez explica que el cineasta
Jim Jarmusch va dir un cop al músic Tom
Waits que calia triar dos adjectiu de tres: rà-
pid, barat o bo. Dos sempre eliminen el ter-
cer: si és ràpid i barat no pot ser bo, si és bo i
ràpid no pot ser barat i si és barat i bo no pot
ser ràpid. Martínez posa en evidència Jar-
musch, perquè el seu llibre és ràpid de llegir
(poques pàgines i de lectura addictiva), ba-
rat (bé, deixem-ho en no car) i bo. ❋
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e volgut fer aquest recorregut
precipitat i superficial per la vall
del Corb per proclamar que és

la meva pàtria.” Així explica el periodista
Lluís Foix l’objectiu d’escriure La marinada
sempre arriba. Un relat que, tot evocant la se-
va infància en un poble rural i els seus anys
d’adolescent fent de pagès, desgrana amb
mestria la seva visió global del món que tant
bé coneix i la seva voluntat d’analitzar-lo des
dels fets, persones i sensibilitats més pròxi-
mes dels anys d’aprenentatge de la vida.

I ho fa amb la solidesa, amplitud i rigor
amb què només ho poden fer els que, com ell,
han radiografiat la realitat i evolució mun-
dial des dels 84 països des d’on ha enviat du-
rant molts anys les seves cròniques i anàlisis
periodístiques publicades a La Vanguardia.
Un diari que va dirigir durant un temps i del
qual va ser corresponsal a Londres i a Was-
hington. Una tasca que s’enriqueix actual-
ment amb els seves col·laboracions a diversos
mitjans, com ara a El Punt Avui, i la seva pre-
sència en debats radiofònics i televisius.

Amb un to directe, entenedor per a tot-
hom, i amb l’estil narratiu anglosaxó que
tant l’ha impregnat, el periodista retrata amb
lucidesa i força humor la vida d’un temps i
un llogaret perdut a la Catalunya de secà. I ho
fa mirant pel retrovisor el seu passat, donant
veu als veïns que mai no en tenen i observant
amb un deix de sornegueria el cúmul d’en-
grunes de vida enlluernadora que crea qual-
sevol comunitat humana, per molt petita que
sigui, com la del seu poble nadiu, Rocafort de
Vallbona.

No en va, ja el primer capítol l’inicia dient
que “les olors de la infantesa m’han acompa-
nyat i potser perseguit tota la vida” tot dei-
xant anar que la flaire més llunyana que re-
corda “és de la llar de foc de la casa”. Un
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exemple de com les coses més petites i insig-
nificants s’han tatuat al seu tarannà per con-
vertir-se en transcendents. Amb aquest to,
explicarà la migradesa de l’escola, la impreg-
nació dels ritus religiosos dels anys 50, les en-
veges veïnals, els negocis que es feien i es des-
feien, la gana que es passava, les trifulgues
dels tradicionals cafès de dretes i esquerres de
cada poble i un munt de coses més dels seus
antecessors. Entre d’altres, els estralls que va
deixar la Guerra Civil espanyola a tota la vall
del Corb. A més, fa uns retrats creatius dels
contorns i de l’ànima dels protagonistes més
pròxims que va tractar, que endinsa al lector
dins de l’atmosfera d’un emotiu i nostàlgic
paradís perdut.

El seu anar i venir en el temps i l’espai, i la
influència de la seva infància en la seva vida

personal i professional futura, fa del llibre un
mural literari que encisa i aporta un munt de
detalls i sensacions per comprendre millor el
país nostre i també el món sencer. A més, el
llibre fa una aportació importat a la recupe-
ració de la memòria històrica encara tan es-
cadussera. Un plaer, sigui llegint per ordre o
agafant els capítols al vol.

L’obra es pot definir com un intent d’auto-
biografia personal o com un relat amb una
pila de records perduts. Alguns diran que és
un simple assaig amb espurnes de ficció,
mentre que per uns altres només es tractarà
d’un intent de remenar les arrels personals.
Però no és res d’això i ho pot ser tot: es tracta
d’un llibre senzill, ben trenat, prou divertit,
que parla del melic de la vida i que es llegeix
en un respir. Una petita gran joia literària. ❋
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Lluís Foix 
és un periodista de
llarga trajectòria que
ha publicat uns
relats de fons
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