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o és un desconegut, però sí un gran-
díssim creador musical que ha estat
bastant oblidat els darrers temps. Es

tracta de Joan Viladomat, l’home que fa un
segle va aterrar al Paral·lel, i que té un “nas fi,
salta al mig del sarau i posa en solfa el vici”.
Ara, Jaume Collell, un altre nas fi, salta narra-
tivament al mig del sarau que va fer embogir
aquella Barcelona i posa en solfa tot el que va
passar en la diversió musical i teatral alegre i
disbauxada. El polifacètic actor, músic i pe-
riodista, manlleuenc com Viladomat, ha es-
crit un assaig rodó que captiva per la seva do-
cumentació, mestria narrativa, llengua
adient i contingut desenfadat.

A El músic de l’americana vermella, Collell
amplia la figura creativa de Viladomat fins a
embastar la biografia més documentada del
músic. Un fet que li permet enlairar-lo a la
categoria de personatge històric pel seu mes-
tratge i creació continuada en tots els gèneres
considerats menors però més populars de la
seva època. Deixa molt clar que Viladomat
“és l’home que fabrica un vestit a mida per a
cada espasme: el tango per arrambar, el cu-
plet per confessar-se, la sardana per enten-
drir, el pasdoble per giravoltar, i encara la
moda del foxtrot, el xarleston, la rumba, el
one-step, el xotis, el pericon, el shimmy...” Bo-
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na part de les seves composicions formaven
part de comèdies musicals amb més èxit.

La copiosa quantitat documental que Co-
llell utilitza per retratar El músic de l’america-
na vermella, amb els múltiples lletristes i ve-
dets creadors que el van acompanyar, està
ben amanida amb informacions i crítiques
dels espectacles de l’època, declaracions de
protagonistes que l’envoltaren i el ressò
d’èxits esclatants de les seves produccions.
Les lletres i partitures que l’acompanyen per-
meten a Jaume Collell fer un retrat rigorós i
desenfadat de la Barcelona del Paral·lel. Així
el llibre fa un retaule de primera magnitud
que completa el moment excepcional que va

viure aquella Barcelona. Una ciu-
tat que, mentre s’expandia al
món amb la seva indústria, im-
pressionava amb el seu moder-
nisme i feia aflorar l’amor al país,
era capaç d’escriure la millor i
més completa època bohèmia,
frívola i picaresca mai viscuda:
“Res no neix de soca-rel. París,
Londres i Berlín hi arriben abans,
però quan Barcelona abraça les
varietats és la més desvergonyida
de totes. No hi ha ciutat a Europa
amb més gosadia”, assegura Jau-
me Collell.

El ‘Fumando espero’
La perla musical del tango Fu-
mando espero, que el 1957 dóna
títol a la pel·lícula espanyola més
popular amb la interpretació sen-
sual de Sara Montiel, continua
sent musicada i cantada ara en
desenes de llengües diferents a tot
el món. Un altre èxit de Vilado-
mat és posar música a El canto de
la cocaína, que retratava la Barce-
lona que es drogava sense traves
en aquell món on la transgressió
era flor de cada dia.
    Collell destaca també que Vila-

domat fa de “fabricant que ven alegria a tant
la partitura”, sense cap inclinació ni prejudici
ideològic, i ho exemplifica amb el maridatge
que fa entre el pasdoble i les sardanes. Així,
tant posa música sentida a Catalunya plora,
l’himne dedicat a la mort de Guimerà, com a
pasdobles patriòtics militars, alguns lligats a
les guerres del Marroc.

Un llibre tan vibrant, rítmic i divertit com
l’època i el món que explica, imprescindible
per conèixer una part de la història encara
poc estudiada de la Catalunya del segle pas-
sat; a més de fer un reconeixement de la vida
del músic que l’ha feta ballar amb més rit-
mes, solfes i lletres diferents. ❋
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mb el pas dels anys, i a força de llegir
una mica de tot, entens una mica què
és i com funciona un best-seller. Tan

aviat com en tens un entre les mans, reconei-
xes alguns trets en comú (ritme ràpid, nivell
d’exigència discret, mescla sàviament dosifi-
cada entre acció, amor, sexe i humor, i, d’un
temps ençà, alguna referència històrica que li
atorga un toc cultural) i pronostiques que
ben aviat encapçalarà les (contraproduents)
llistes de més venuts. Aquelles llistes que con-
verteixen els llibres en allò que mai no hau-
rien d’ésser: meres mercaderies.

En iniciar Els escarxofats i llegir les dues
primeres frases –“On coi ets? T’he telefonat
almenys quatre cops, no contestes mai”–, et
fa la sensació que ja has clissat l’autor i que tot

A
el que t’espera a continuació no podria ser
més previsible: una acumulació de greuges
que un pare d’avui en dia retreu al seu fill
adolescent, despreocupat i desconsiderat,
que converteix l’existència del seu progeni-
tor en un suplici. O sigui, l’enèsim exemple
de xoc intergeneracional, que posa de mani-
fest que si els homes són de Mart i les dones
de Venus, els pares som d’aquesta galàxia i els
fills d’una de ben llunyana i incomprensible,
encara per descobrir.

Vas avançant i t’adones que Michele Serra
té molt clara aquesta idea, atès que la imatge
que ens ofereix del seu fill és tan prototípica,

tan tòpica –“L’única certesa és que has passat
per casa. Els rastres de la teva presència són
inequívocs”; “el sofà [és] el teu hàbitat predi-
lecte. Vius escarxofat”; “Dorms. Com sem-
pre: al sofà, en calçotets, davant de la tele en-
cesa”–, i, per tant, tan acrítica, tan maniquea,
que ben segur que assoleix el seu objectiu pri-
mordial: obtenir la solidària conformitat de
tots aquells pares que, com ell, s’han vist su-
perats pels seus fills adolescents.

De tots aquells que se senten representats
per la seva “definició mitjana dels pares”:
“Algú que entretant intenta continuar vi-
vint.” I no tan sols representats, o profunda-
ment identificats, sinó, sobretot, alliberats de
culpa o responsabilitat: no és que els pares i
mares actuals, producte del baby-boom, no Michele




