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“L
a guerra? La
nostra guer-
ra? Crec que
va ser inevi-
table... era in-

evitable. Es van fer moltes
injustícies per un cantó i
per l’altre, però és que les
guerres són això: el triomf
de la barbàrie”. Aquestes
paraules d’Emèrita Arbonés
sintetitzen encertadament
el que va ser la Guerra Civil.
De fet, les paraules d’Emè-
rita Arbonés descriuen ex-
actament el que són totes
les guerres: el triomf de la
barbàrie. El seu és un dels
deu testimonis quotidians
que recullen els germans
Daniel i Jaume Serra a La
guerra quotidiana. Deu dones
que van viure la guerra a
Barcelona i que ens parlen,
des de la seva pertinença a
un bàndol i a l’altre, del 18
de juliol, el terror i els
bombardeigs, la carestia i el
temps de lleure i, final-
ment, de la derrota de la
República i el triomf del ge-
neral Franco.

La guerra quotidiana no és,
tanmateix, un llibre d’histò-
ria, sinó més aviat un llibre
proper al documental perio-
dístic que tan sovint han
conreat els germans Serra.
Daniel i Jaume Serra han
participat en la redacció i
producció del programa No
cal somniar de TV3 i han estat
redactors de Vidas paralelas
de TVE i Sagas d’Antena 3.
S’han especialitzat en el
món del documental amb

produccions com ara El som-
ni derrotat i La guerra quotidi-
ana. Precisament, el llibre
que presentem té el seu punt
de partida en aquest docu-
mental, que va ser seleccio-
nat pel Festival de Cinema
de Valladolid i que va ser
premiat en el Festival de Ci-
nema de les Illes Balears.

L’objectiu dels germans
Serra no ha estat parlar
d’història, sinó intentar

comprendre les persones
que des de la seva individu-
alitat anònima van viure la
Guerra Civil. No ens presen-
ten, doncs, un seguit de da-
des o explicacions teòriques,
sinó uns relats reflexius i
sincers, gairebé íntims, en
què les deu protagonistes
ens expliquen què es fa, què
es pensa i com es viu en
temps de guerra.

També sobre la guerra, o

més exactament sobre
les guerres, en parlen
Enric Calpena i Oriol
Junqueras a Guerres dels
catalans, un llibre que
té el seu origen en el
programa de Catalu-
nya Ràdio En guàrdia.
Calpena i Junqueras
presenten una selecció
dels episodis bèl·lics
més significatius de la
història de Catalunya
que abasten des de les
conquestes de Mallor-
ca i València fins a les
guerres colonials i la
Batalla de l’Ebre. El lli-
bre, escrit en un estil
narratiu que arribarà
amb facilitat al públic
no especialitzat, no
oblida ressenyar anèc-
dotes curioses i ben
sovint desconegudes.
Tampoc obliden publi-
citar episodis poc di-
vulgats de la nostra
història, com l’expedi-
ció de catalans a Dina-
marca durant les
guerres napoleòni-
ques. Més enllà de la
divulgació puntual
d’un seguit d’episodis
més o menys cone-
guts, els autors sub-
ratllen que Guerres dels
catalans posa en qües-
tió la imatge de cata-
lanitat assenyada i

pactista que va construir el
noucentisme. És hora, ens
diuen Calpena i Junqueras,
de revisar aquesta exaltació
del seny català per així obrir
la nostra mirada a l’ampli
ventall de la nostra comple-
xitat històrica. Una raó de
més per acostar-nos a aquest
seguit de fets bèl·lics que al
llarg de la història han pro-
tagonitzat els nostres avant-
passats.

El contenidor groc
de la memòria

P O E S I A

S U S A N N A R A F A R T

Rosina Ballester,
La dormició. Emboscall.

Vic, 2003.

T
homas de Quincey
explica que Cole-
ridge negava ha-
ver-se deixat seduir
per una anècdota

llegida a Voyage Round the
World by Way of the Great South
Sea, de George Shelvocke, en
què un mariner matava un
albatros convençut que
aquest els duia mala sort en
la travessia. Sembla que
aquest fet hauria representat
l’arrancada del seu llarg poe-
ma El vell mariner. Wordswor-
th també se’n sorprenia, d’a-
questa negativa. El deute no
era reconegut perquè actua-
va com a desllorigador de la
inspiració latent. Quincey
afegeix que l’oblit correspon
a la mateixa desmemòria

amb què un aristòcrata
prendria una cullera de plata
en un sopar on fos convidat.
La poesia, certament, se ser-
veix d’elements externs, els
quals, mancats de tota signi-
ficació individual, esdevenen
crucials per fer rodar l’en-
granatge del discurs poètic.
D’aquesta manera actua una
imatge guardada al monestir
de Sant Cugat, La dormició de
la Verge, en el llibre de Rosina
Ballester. L’acte de dormir
esdevé una formulació cons-
cient de la mort i a la vegada
un naixement, en aquest cas
de llengua, pel fet que l’au-

tora passa de la creació en
castellà al català. I ho fa amb
un bagatge poètic que enri-
queix les tensions desplega-
des en aquests poemes.

L’autora liquida “l’accepta-
ble destrucció” del seu passat
confirmant el sentit renova-
dor del temps i el valor do-
blat de la paraula. Els temes
se sumen a una capacitat
notable per les formes poèti-
ques: l’ús del sonet emmar-
cat en les formes d’una sin-
taxi barroca, el domini de
l’esticomítia com a element
fragmentador de la realitat,
el neologisme adivinar en el

sentit de fer diví, i la revisita-
ció de determinats gèneres
com la lletania. Però allò que
més sorprèn és la teoria poè-
tica, ja madurada, que hi ha
al darrere, i que consisteix a
mostrar doblement les imat-
ges i a fer notar constant-
ment la dualitat. Només per
mostrar la complexitat del
llibre, podem dir que Dones a
Alger és una transposició de
les estampes de l’ègloga clàs-
sica encaminades a insinuar
no el tema amorós, sinó la
preservació dels sentiments
en l’exactitud tallant de
l’existència.

A S S A I G

Un ritme que
no s’atura

E D U A R D E S C O F E T

Javier Blánquez i Omar Morera
(coordinadors), Loops. Una historia de la

música electrònica. Mondadori.

Barcelona, 2002.

E
l que demostra aquesta ambi-
ciosa (per l’abast i també per
les expectatives comercials)
història de la música electrò-
nica és que ja sigui directa-

ment o per via de la influència la música
electrònica forma part, del tot assimila-
da, de la música pop de consum massiu
d’avui dia. És més, que el terme electrònic
crea un neguit col·lectiu per parlar-ne,
una mena d’eufòria sovint no fonamen-
tada. Com termes com ara xarxa i noves
tecnologies, fa part d’un lèxic que omple
un munt de boques, però que no sempre
crea bons artefactes o, com a mínim,
compleix expectatives. El fet que l’elec-
trònica hagi assimilat l’error com a part
conscient també ens fa veure que res és
nou, només el rumor.

Loops és un repàs força exhaustiu dels
fenòmens que associem a la música
electrònica, dels inicis avantguardistes al
fenomen de masses passant per les pri-
meres cultures de club i el dub. De fet, és
important, al meu parer, que hagi entès
l’electrònica en un sentit ampli i inclo-
gui sota un mateix sostre experiències
de principis de segle del tot minoritàries
i l’inici del house als clubs gais. És cert
que, més enllà de les primeres avant-
guardes, l’atenció a experiències artísti-
ques que es van abeurar en els avenços
electrònics dels 50 i els 60, igualment
precursors, no hi apareixen.

Els diferents aspectes són tractats per
diversos especialistes, alguns de la talla
de Raül G. Pratginestós, Luis Lles i Javier
Blánquez, coordinador aquest últim del
volum juntament amb Omar Morera.
Amb tot, aquesta compartimentació fa
que els estils i el rigor vagin canviant i,
al capdavall, que el llibre no tingui una
màgia personal –la d’un únic autor–
com altres obres de referència del tema
com La madrugada eterna, de Paco Peiró.
Com recorda Luis Hidalgo a la contra-
portada, Frank Zappa no creia que cal-
gués parlar de música. I al llibre hi ha de
tot. Des d’articles com els de Lles i Ros-
sell, ben escrits i estructurats, prou clars,
fins a articles que són pur hedonisme i
a paràgrafs com el de Quim Casas a la
pàgina 79, on no hi ha déu que entengui
res. De fet, si parlar de música és difícil,
parlar de música electrònica, per les
múltiples connexions, esdevé fer ordre
en un laberint fet a prova de fronteres.

Sens dubte, la música electrònica re-
presenta un univers difícil de situar, pel
fet que amb els mitjans no n’hi ha prou
per delimitar un món: hi participen els
sorollistes futuristes, els primers elec-
troacústics, les pistes de ball que volien
ritmes més forts, els refugis fora dels
convencionalismes, diverses i fins opo-
sades actituds socials i unes eines que
van passar d’estudis de gravació a l’abast
de ben pocs a una comercialització
massiva. I Loops pot ajudar a veure una
mica de llum. Això sí, a hores d’ara no sé
si és un llibre per aprendre les beceroles
o més aviat un llibre de consulta per a
aspectes puntuals. Cada lector decidirà.
Sigui com sigui serveix. I el fet és que la
música cal anar-la a buscar a l’orella i en
tot cas deixar-se guiar per comentaris
apassionats de gent com Paco Peiró. Més
enllà és opcional.


