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El músic Rocco Fortunato ha escrit una novel·la autobiogràfica

Pur i visceral
N A R R A T I V A

P A U J O A N H E R N À N D E Z

Rocco Fortunato, Els ronyons
de Mick Jagger. Traducció de

Carme Arenas. Proa.

Barcelona, 2001.

S
i el tema de la ma-
laltia –especialment
de la malaltia greu,
de la malaltia cròni-
ca– resulta tan inte-

ressant per a la literatura és
probablement pels mateixos
motius que fan interessant el
tema de la guerra. Davant la
malaltia crònica, la persona es
veu enfrontada a un enemic
arbitràriament capacitat per
destruir-la, que trasbalsa de
soca-rel tota l’organització ha-
bitual de la seva vida i davant
el qual –i aquest és el punt
més interessant– cap abstrac-
ció intel·lectual no és viable.
Lluitant contra un enemic
d’aquesta mena, les pulsions i
els sentiments més elementals
de l’individu queden plena-
ment al descobert; el valor o la
covardia, la lleialtat o la traï-
ció, l’egoisme o la generosi-
tat... tot aquest tipus de coses
que acostumen a jeure, en la
vida de cada dia, soterrades
sota el vernís del tracte social,
queden de cop i volta al des-
cobert amb tota la seva gran-
desa primària, insofriblement
torbadora per a la majoria de
les persones. L’intel·lecte ha de
cedir espai a l’instint, i això no
sempre resulta fàcil d’adme-
tre, ni en un mateix ni en les
persones properes.

Per a l’escriptor, el tema
permet també un immens
ventall de tractaments possi-
bles, des del patetisme a la
fredor, des de la commiseració

a la ironia. Si el text és, a més,
autobiogràfic, les darreres
prevencions i els darrers pu-
dors cauen, per mostrar-nos el
turment en tota la seva despi-
etada plenitud, sense que les
concessions a sentiments com
ara l’autoodi o el ressentiment
envers les persones sanes ens
facin arrufar el nas davant el
pretès mal gust d’un autor que
treballa, entre altres coses,
amb allò que el seu cos expe-
rimenta.

REFLECTIR DOLOR I ANGOIXA
He de dir que no conec la
música de Rocco Fortunato, ni
he sentit mai com sona –o
com sonava– el seu grup de
heavy Miss Daisy. Sí que sé que
el seu disc Pizza Connection
(1989) va ser produït per Mo-
torhead, i que això prou que
vol dir alguna cosa. Però el
que sí que sé, i crec que el
lector estarà d’acord amb mi,
és que si hi ha un tipus de
música capaç de reflectir amb
tota la seva intensitat el dolor
i l’angoixa de la persona bru-
talment limitada, de cop i
volta, per una malaltia inca-
pacitant, aquest és sens dubte
el heavy metal. Cosí electrònic i
contundent del jazz, el heavy
és improvisació i domini de
l’instrument, expressió pura i
violenta de sentiments visce-
rals. Just el que cal per expli-
car com una malaltia de ronyó
pot arrossegar en ben poc
temps una persona forta i jove

a la condició de pacient de di-
àlisi que espera un trasplanta-
ment, mentre pateix tot d’e-
fectes secundaris si l’un desa-
gradable, l’altre encara més.

No conec la música de Roc-
co Fortunato –la meva gene-
ració es va quedar en Judas
Priest i Iron Maiden–, però

m’arriba al cor la seva manera
directa d’explicar les coses,
desagradable i brutal a voltes,
tendra i ingènua d’altres;
m’arriba al cor aquest ús de la
paraula justa, col·loquial, di-
recta, desmanegada, com ho
són els sentiments més pri-
maris, i totes aquelles veritats

de la vida que expressa amb
frases que tenen ben poc de
sentencioses: “Un parell de
maneres per les quals dos que
estan junts entenen que han
arribat al final és quan ja no
carden o quan només carden”.
“Jo em posava a riure. És veri-
tat: és un sistema excel·lent
per no plorar”. “Estàvem fets
tots de carn humana posada a
envellir”.

Sí que conec, i realment
admiro, la feina de la traduc-
tora, Carme Arenas, que ha
hagut de bregar amb un text
italià difícil, que utilitza
constantment el registre oral i
tota mena de referències a la
vida quotidiana (allò que tants
problemes crea sempre als
traductors). El text català re-
sultant corre sense cap mena
de problemes, és fresc i viu en
tot moment i resulta absolu-
tament creïble.

UN LLIBRE INSÒLIT
Els ronyons de Mick Jagger és un
d’aquells llibres insòlits que
apareixen de tant en tant,
obra d’una persona que ha
destacat en un altre camp ar-
tístic i que, tot d’una, s’ha in-
clinat cap a la literatura. Però
no és en absolut com aquells
lamentables volumets en què
les estrelles de la televisió, la
cançó o el cinema intenten
aplicar-se una capa de vernís
intel·lectual. De cap manera.
Els ronyons de Mick Jagger és un
llibre punyent l’autor del qual
ens parla de la malaltia amb
un to que li ve directament del
que ha estat fins ara la seva
activitat principal. I és que, si
més no en música, aquesta
exacta barreja de desesperada
tendresa i duresa desfermada
només es pot trobar en una
balada heavy metal.

ARXIU

El poeta rus Puixkin

Buscant el camí dels progrés
A S S A I G

J O R D I B A D I A

Hélène Carrère d’Encausse,
Rusia inacabada. Traducció de

Marta García. Salvat

Editores. Barcelona, 2001.

P
redir el futur d’un
país a mig termini a
partir de les giragon-
ses de la seva història
pot acabar sent un

entreteniment excessivament
agosarat. En especial, si és de
Rússia i la seva crònica tur-
mentada de qui es tracta. La
historiadora de Rússia, Hélène
Carrère d’Encausse, secretària
perpètua de l’Acadèmia Fran-
cesa, en el seu llibre Rusia ina-
cabada, las claves de la caída de
un sistema político y el resurgir de
un nuevo país, es proposa
fer-ho. Carrère d’Encausse
passa per ser una de les espe-
cialistes que va avançar l’es-
clat de la Unió Soviètica. Tot
s’ha de dir, és aquest un mèrit
que molts historiadors i ana-
listes s’arroguen. Però, que en

tot cas, li dóna a la historia-
dora francesa prou credibili-
tat com per provar d’endevi-
nar quines possibilitats té
Rússia de sortir-se’n ara que
torna a emprendre el camí de
retorn a la casa Europa.

Carrère d’Encausse parteix
del dubte que ha turmentat
els russos al llarg dels segles,
és a dir, fins a quin punt el
retard respecte l’Occident no
es deu a la seva naturalesa
mateixa. A l’ ànima russa o
l’ ànima eslava que l’impulsa
constantment a la barbàrie. Si
fos així, és evident que els es-
forços actuals per fugir de
l’endarreriment estarien con-
demnats al fracàs més d’hora
o més tard. Seria un altre dels
infructuossos intents que ha
fet Rússia per enganxar-se al
destí d’Europa i seguir el seu
ritme modernitzador.

LA SEPARACIÓ D’EUROPA
Rússia va quedar dramàtica-
ment separada d’Europa al
segle XIII com a conseqüència
de l’ocupació mogol. Els mo-
gols s’hi van estar dos segles i

mig, just en el mo-
ment en què a l’occi-
dent del continent hi
tenien lloc el Renaixe-
ment i la Reforma. Per
a la consciència col-
lectiva russa, l’estada
d’aquests “àrabs sense
Aristòtil ni àlgebra”,
segons la definició
que en va fer al seu dia
Puixkin, és un episodi
dolorós i transcen-
dental que ha contri-
buït a tenyir de pessi-
misme la seva confi-
ança en les seves ca-
pacitats pròpies de re-
cuperar el terreny
perdut a la moderni-
tat.

Hi ha, encara, una
segona ruptura radi-
cal. En només tres
anys, la Gran Guerra i
la Revolució Bolxevic,
van trinxar tots els es-
forços modernitzadors inici-
ats amb Pere el Gran. A la vi-
gília del 1914, Rússia era un
país modern a pesar de totes
les contradiccions i tensions

que contenia. Semblava que
havia guanyat la partida al seu
destí malhaurat. Tres quarts
de segle de comunisme, l’es-
pai que dóna per a tres gene-

racions senceres, tornarà a
plantejar la terrible pregunta
de si “està condemnada Rússia
per alguna misteriosa fatalitat
a fracassar constantment en el
seu camí cap al progrés”.

Rusia inacabada és un curs
accelerat d’història russa –de

Genguis Khan a Lenin
en unes 250 pàgines–
que ressegeix el supo-
sat caràcter endimo-
niat dels russos. Ni
més ni menys. Perquè
la pregunta de si som
davant d’un escenari
conegut, en què da-
vant d’un moment
crític Rússia tria sem-
pre d’anar pel camí de
la tradició i l’autorita-
risme, es queda sense
resposta. Predir el fu-
tur, dèiem, podia ser
un entreteniment
agosarat i Carrère
d’Encausse hi posa el
fre tot just en el mo-
ment en què tocava
començar a aventu-
rar-se. Es tractava de
dir si els elements
disponibles per a l’a-
nàlisi permeten quali-
ficar la crisi actual
com a l’últim capítol

d’un combat que a Rússia ha
durat massa segles entre tra-
dició i modernitat, entre l’an-
hel europeu i la vocació euro-
asiàtica.


