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Margarita Rivière i Joan Manuel Serrat durant la presentació de l’obra

Crònica ‘D’un temps
d’un país’

A S S A I G

A N N A T O M À S

Serrat és el fil
conductor de
les lluites,
somnis i amors
de tota una
generació

Margarita Rivière, Serrat i la
seva època. Rosa dels Vents.

Barcelona, 2003.

“F
a vint anys que
dic que fa vint
anys que tinc
vint anys i el
cor se m’emba-

la”, canta amb entusiasme Jo-
an Manuel Serrat. El Nano ha
fet 60 anys i coincidint amb
aquest aniversari Margarita
Rivière ha actualitzat el llibre
que va escriure sobre el can-
tautor del Poble-sec ara fa no
vint, sinó cinc anys. No es
tracta només d’una biografia
del cantant, sinó també d’una
crònica social que va des dels
anys 50 al nou mil·lenni i que
finalitza amb un continuarà.
Perquè Serrat és el reflex, el fil
conductor, de les lluites, els
somnis, els amors i els desen-
ganys de tota una generació.

Anys 50. L’Espanya de l’os-
tracisme més absolut. Un noi
tímid, realista i tenaç prenia
la guitarra per retratar un país
de murmuris i en el qual el
règim conreava tota una ge-
neració d’enfants terribles que
no comprenien per què els
que manaven tenien tanta por
dels qui pensaven diferent.
Any rere any, de La aristocracia
del barrio a Carta pòstuma a Ele-
na Francis, Serrat versava
aquella Espanya de coplas i to-
reros, No-Do i Temps era temps.
Els 60 van dur la revolta de les
convencions i Serrat reafir-
mava la seva “protesta biolò-
gica”, tal com la va definir

Manuel Vázquez Montalbán.
Amb aquesta “protesta clara-
ment vital”, l’alquimista de la
delicadesa, l’amant d’Esas pe-
queñas cosas, acompanyava els
joves en ebullició i els parlava
de política i compromís, de
paisatges, de vida i mort, de La
tieta i de Penélope.

Però el camí no seria fàcil.
Després de l’huracà Eurovisió
i d’unes declaracions de re-
buig cap al règim, el 1975
Serrat s’exilia a Mèxic, al sud
que “también existe”. Després de
descobrir i deixar-se descobrir
per l’Amèrica Llatina, ja res no
seria igual per a ell. Des d’a-
leshores sempre se sentiria
més a prop de Buenos Aires,

Santiago de Xile i Montevideo
que de Perpinyà. Va ser un any
d’exili, “un exili que t’arranca
i t’atrapa”, i que va passar vi-
vint en una caravana i ama-
rant-se de la cançó popular.

Mort el dictador Franco, el
Nano torna al nostre país i,
un cop més, copsa la perse-
verança i el desencant d’una
dècada que demostra que el
quadre somiat de llibertat,
justícia i democràcia ha de
que passar, inevitablement,
pel vernís de les exigències
dels anomenats “amos de
l’univers”.

A través de les pàgines del
llibre, la periodista i escrip-
tora Margarita Rivière va
rescatant cançons i més can-
çons del sarró d’un cantautor
que ja en du 300 narrant “els
sentiments íntims, secrets i
compartits de l’aventura hu-
mana”. Serrat i la seva època és
una obra que desvelarà, als
contemporanis de Serrat i a
les noves generacions que
l’han mamat al radiocasset
dels pares, tenacitat i ten-
dresa. Perquè, com Joan Ma-
nuel Serrat, molts preferei-
xen “una mariposa al Rockefe-
ller Center, y el farero de Capde-
pera al vigía de Occidente”.
Profunda, intensa, deliciosa,
aquesta obra és la història
d’un temps, d’un país, i d’un
cantautor que, junts, “...vam
sortir de l’ou”.

N A R R A T I V A

José Luis Martínez Ibáñez,
Siempre juntos.
Barataria.

Barcelona, 2003.

L’ ànsia per escalar posi-
cions costi el que costi
en un present que es

revela insípid i sòrdid és l’eix
argumental de Siempre juntos.
Marion, una jove professora
que en un primer moment es
revela freda i calculadora, no
dubta a emprar el seu atractiu
i les seves habilitats sexuals
per obtenir el reconeixement
social que tant anhela. El mit-
jà per assolir-lo és Pol, un eli-
tista catedràtic universitari,
madur, divorciat i amb un fill,
que queda frapat davant una
dona que desprèn tant erotis-
me i sensualitat, però manca-
da d’emocions. Els desitjos, les
obsessions i la lluita de Pol per
enderrocar l’escut protector
de Marion van revelant el
passat i la veritable personali-
tat de tots dos amants.

José Luis Martínez Ibáñez,
actual sotsdirector d’opinió
d’El Periódico de Catalunya i co-
autor de Los benefactores, un
assaig sobre la beneficència
durant el franquisme, desple-
ga en aquest llibre un estil li-
terari personal i embolcalla el
pols eròtic de tots dos amants
amb una atmosfera lírica i de
tocs camusians. A.T.

Josep Vallverdú,
La presó de Lleida.
Pagès Editors.

Lleida, 2003.

P renent com a punt de
partida la coneguda
cançó tradicional amb

el mateix títol del llibre, Jo-
sep Vallverdú ens situa a les
masmorres de la presó del
baró de Quero on s’amunte-
guen, sota la repressió del
decret de Nova Planta, els
condemnats a mort tant per
delictes comuns com per ser
partidaris de l’arxiduc Carles
d’Àustria. El més jove de tots,
Francesc, un noi amb tants
cognoms que acaben per de-
nominar-lo Francesc Algú,
compon i canta corrandes
d’amor per allunyar la por a
la mort. Aquestes estrofes
són escoltades per la filla del
baró, que s’enamora profun-
dament del jove compositor.
Enmig d’una Lleida sotmesa
pels vencedors de la Guerra
de Successió, la història
prendrà el caràcter d’una
llegenda preromàntica en la
qual no falta el drama, l’a-
ventura i el desenllaç tràgic.

Guardonat amb el Premi
d’Honor de les Lletres Cata-
lanes, el veterà autor lleidatà
Josep Vallverdú ha publicat
al llarg de la seva dilatada
trajectòria multitud d’obres
de gèneres diferents, parti-
cularment assaig i llibres de
viatges. Amb La presó de Lleida
Vallverdú fa gala un cop més
de la seva particular prosa
per teixir una història amb la
repressió filipista com a teló
de fons. A.T.

La llum del sol i el blau
de la mar fets novel·la
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J O S E P M A N U E L M A R T Í N E Z P O L O

Carles Cortés, Marta dibuixa
ponts. Brosquil Edicions.

València, 2003.

A
questa és la segona
novel·la que publica
Carles Cortés (Alcoi,
1968). L’any 2001 va
ser l’any de Veu de

dona (premi 25 d’Abril de la
vila de Benissa) en què dona-
va veu a l’Eva, una anciana de
80 anys que, a través d’un

llarg monòleg, ens explicava
tota la seua vida. Dos anys
després, amb Marta dibuixa
ponts (premi de narrativa
ciutat de Sagunt 2003) acon-
segueix, amb la veu de Marta,
fer un retrat del grup gene-
racional de l’autor, amb la
llum del sol i el blau de la
mar mediterrània emmar-
cant tota l’acció.

Tot comença quan la Marta
torna definitivament a Ala-
cant, després de dotze anys a
Nàpols. Amb els records de
l’àvia reconstruirà el seu
passat, l’adolescència i, en

definitiva, la seua memòria.
Però, atenció, com diu al
pròleg Maria-Antònia Oliver,
Marta dibuixa ponts no és una
novel·la d’àvies. És una his-
tòria molt més complexa,
que passa a Alacant i a Nà-
pols, i és una història viscuda
–i vista i sentida i patida i
gaudida– per la Marta, però
també pels seus amics i pels
seus amants.

Es tracta d’una novel·la de
passions, adulta, amb uns
personatges molt rics que
ens conviden a endinsar-nos
en la seua història. Una his-

tòria que, en paraules de
l’autor, intenta produir sen-
timents en el lector. Carles
Cortés vol que aquells que
passegen pel llibre s’enamo-
ren, ploren, s’indignen, tin-
guen por i alegria al mateix
temps que ho fan els prota-
gonistes: Gladys, Dolors, Fa-
brizio, Riccardo, Sor Merce-
de, Catherine, Elena i, esclar,
Marta. Aquest objectiu l’a-
consegueix, a més, amb el
valor afegit de redesco-
brir-nos les imatges més be-
lles de dues ciutats invadides
per l’asfalt.


