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Xavier Garcia, Homenots del
Sud. Segona sèrie. Arola

Editors. Tarragona, 2004.

E l maig del 1994 apareixia
el primer volum d’aquesta
sèrie d’Homenots de les

terres de l’Ebre i de les comar-
ques tarragonines als quals,
entre la biografia i la conversa
periodística, ret homenatge
l’escriptor i periodista Xavier
Garcia. Després de l’èxit d’a-
quelles 70 entrevistes, ara apa-
reix aquesta segona sèrie que
recull 52 retrats de personali-
tats tan importants com la tor-
tosina Zoraida Burgos, que ar-
ran de les lectures de Salvador
Espriu va endinsar-se en la
llengua catalana, vehicle des
d’aleshores de la seva veu poè-
tica, una de les més significati-
ves del nostre país; el recent-
ment desaparegut i mestre lite-
rari Joan Perucho; el director i
assagista de l’escena teatral Ri-
card Salvat; el fundador i di-
rector, fins al seu tancament,
del Museu d’Història de la Me-
dicina de Catalunya, Felip Cid; i
l’home que ha omplert el mer-
cat espanyol de llibres necessa-
ris en èpoques difícils, Joan
Grijalbo. Amb la voluntat de
mostrar a la resta de Catalunya
l’esforç d’articulació cultural
catalana i de defensa específica
de l’espai regional de l’Ebre que
diverses generacions han portat
a terme al llarg dels anys, l’au-
tor del llibre ens brinda de nou
un seguit d’entrevistes curioses
que demostren, un cop més, el
talent i la tenacitat d’aquests
fills del Sud. A.T.

Narcís Suriñach, L’èxit. Ara

Llibres. Barcelona, 2004.

T ot i que encara hi ha
moltes persones honestes
que anteposen l’ètica als

seus interessos personals, la re-
alitat és que cada cop són més
una excepció. I és que avui dia
la integritat sembla més aviat
una contraindicació si l’objec-
tiu és triomfar i obtenir reco-
neixement social. Satiritzant
l’aparició cada dos per tres de
manuals doctes i seriosos que
asseguren contenir les claus per
fer-se ric i poderós, el psicòleg
Narcís Suriñach ens presenta
una obra que posa en relleu les
molestes veritats que ajuden a
tenir èxit i que sustenten la
majoria de líders en els negocis,
la política, l’administració i el
món dels massmedia. Partint de
la base que el lector encara no
té clar en quina professió ho
pot tenir més fàcil per esdeve-
nir el millor, l’autor planteja
un seguit de possibilitats a tri-
ar: el polític, que requereix
grans dosis de supèrbia per
manipular les persones a capri-
ci sense remordiments de cons-
ciència i que compta amb l’a-
vantatge fonamental de poder
fer promeses que d’entrada ja
sap que no complirà, el funcio-
nari, ideal per a temperaments
més aviat sàdics, l’empresari, el
banquer i el periodista, profes-
sió que demana una mica de
cultura, rapidesa de reflexos i
carència total de vergonya. A.T.

MARKUS SCHREIBER / AP

Joves alemanys d’estètica ‘skinhead’

‘¡Al lorito con nosotros!’
A S S A I G

M A R C C A P D E V I L A

Carles Viñas, Skinheads a Catalunya.
Columna. Barcelona, 2004.

U
ns són apolítics, uns altres ro-
jos i uns darrers neonazis. Van
aparèixer, a l’Anglaterra de fi-
nals dels anys 60, arran de la
fusió entre joves blancs an-

glesos i joves negres d’origen jamaicà.
Llàstima, però, que aquesta fusió fos tan
dèbil i delicada que a vegades requerís
alguna pràctica comuna per reforçar-se,
com ara el paki-bashing, pràctica que
consistia, com el seu nom indica, a anar
per aquí i per allà estossinant paquista-
nesos.

El moviment skinhead s’assembla a un
joc de miralls, en què cada cosa que se’n
pugui dir implica un contrari que la
desmenteix, una imatge sempre inver-
tida respecte a l’anterior imatge.

En aquest context apareix el llibre
Skinheads a Catalunya, escrit per Xavier
Viñas, al qual el prologuista Xavier Ca-
sals defineix com un “expert en el feno-
men skinhead”. Viñas ha escrit el seu lli-
bre per desmentir l’associació que es
produeix, des del fàcil reduccionisme
dels mitjans de comunicació, entre skin-
heads i extrema dreta. Viñas ha volgut
bandejar aquest error i omplir el buit
bibliogràfic que hi ha sobre aquest tema.
S’ha escrit poc sobre el moviement skin-
head i, quan s’ha fet, s’ha fet des del
sensacionalisme més fàcil.

D’altra banda, el llibre també intenta
realitzar “una aproximació sintètica so-
bre el fenomen en clau catalana”. Això

és: explicar com els skinheads catalans
afegeixen, bàsicament, una altra con-
tradicció al seu llarg reguitzell de con-
tradiccions. A Catalunya hi ha skinheads
que situen l’esvàstica al bell mig de la
bandera espanyola i també hi ha skinhe-
ads que proclamen, sense el mínim
dubte de pudor, que “a Santa Coloma de
Farners es seguiran ballant sardanes
sempre!”.

S’ha d’anar amb molts miraments
quan parlem de política i skinheads. Per

la seva mateixa indisciplina, els skinheads
eludeixen la militància política. Les se-
ves proclames i reivindicacions són so-
vint polítiques, però –per sort– no
acostumen a sortir de l’àmbit les lletres
de cançons, dels càntics dels camps de
futbol, dels grafits, fanzines i pàgines
web.

El valor del llibre de Viñas és que tor-
na el moviment skinhead al terreny en
què cal situar-lo. En primer lloc, en el
terreny de les nombroses tribus urbanes
que van néixer a la Gran Bretanya en els
anys 60 i 70 com un trencament trau-
màtic respecte les generacions anteriors
i que es van centrar en la reivindicació,
amb les seves modes, músiques i estèti-
ques pròpies, del protagonisme que la
societat els negava. Com proclamava el
manifest inaugural dels Causal, grup de
skinheads propers al F.C. Barcelona, l’an-
hel d’un skinhead és així de senzill: “¡Al
lorito con nosotros!”. Viñas situa també el
moviment skinhead en el terreny de les
colles d’amics que comparteixen unes
mateixes activitats d’oci: els concerts de
música ska i els partits de futbol.

LA JOVENTUT I L’ADOLESCÈNCIA
I, finalment, és inevitable situar el movi-
ment skinhead en el pantanós terreny de la
joventut i l’adolescència, en el terreny
d’una etapa vital que desapareixerà amb
el pas dels anys, quan l’skin s’acabi adap-
tant a la mediocritat de la societat que
tant criticava. Ja deia l’antropòleg Manuel
Delgado que els skinheads eren, ara per ara,
“apologies vivents de l’ordre”, un d’a-
quells dimonis que la nostra societat ha
de tenir per creure’s la il·lusió de la segu-
retat, quan arriba a casa a la nit, tanca la
porta i abaixa sigil·losament les persianes.

Criatures expressionistes
N A R R A T I V A

A N N A T O M À S

David Ventura, Estic treballant per arruïnar
la meva vida. Editorial Montflorit.

Cerdanyola, 2004.

“Q
uè importa la meva om-
bra! Que em persegueixi!
Jo m’allunyo d’ella!”. Fri-
edrich Nietzche incloïa,
a la dècada del 1880,
aquesta rotunda màxi-

ma en el seu Així parlà Zaratustra. Vint anys
després els artistes expressionistes prenien
la paraula al seu filòsof idolatrat i escapa-
ven de les faixes acadèmiques, de la cons-
trucció artística burgesa i del recurs al re-
refons historicista. Jugant entre la defor-
mació i l’abstracció, desenes d’artistes
d’arreu d’Europa passaren a engreixar les
files d’aquest corrent que considerava que
les persones actuaven com a titelles de
forces universals. A mig camí entre l’estil
pictòric fort i violent de Max Pechstein,
l’atmosfera opressora de pel·lícules com
Metròpolis, de Fritz Lang, i el pas de la fan-
tasia al realisme de les obres de Kafka,
trobem el reguitzell de personatges per-
duts, turmentats i, fins i tot, absurds, que
protagonitzen el recull de contes Estic tre-
ballant per arruïnar la meva vida. A través

d’un seguit d’històries delirants, David
Ventura descriu recorreguts amb orígens i
objectius incopsables i, sabent afegir-hi
grans dosis d’humor, ens demostra que el
fracàs estrepitós és possible i que, a més, es
pot fer sense caure en l’angoixa existencial
d’alguns dels mestres de la tendència ar-
tística expressionista.

UN TOTAL DE VINT-I-DOS CONTES
Entre els vint-i-dos contes que formen el
present títol trobem la història d’un noi
que s’enamora en secret d’una jove que
deu el seu despertar polític a la Bruja Ave-
ría i a La bola de cristal. Es fan amics i tot
sembla indicar que són fets l’un per l’altre,
però quan ella s’embolica amb un dels
amics del protagonista la trama prendrà la
mort com a teló de fons. També hi ha el
relat d’un home que, en saber que és estè-
ril, es deprimeix i només troba satisfacció
devorant pizzes de salami davant el televi-
sor. També destaquen la narració ubicada
a una facultat de lletres de la Universitat
Autònoma de Barcelona presa per una
banda d’autòmats, la faula sobre els
ocells-Stuka, fruit d’una mutació produïda
en fer el niu sobre les restes d’aquest avió
de combat nazi, i el relat sobre un lletra-
ferit que per mantenir relacions sexuals
amb la seva parella agafa com a model la
relació de Pat i Maria Lluïsa a Vida privada,
de Josep Maria de Sagarra.

Mai s’havia vist tanta insistència en
fer-ho tot al revés, ni tanta persistència
en esguerrar-ho tot, ni tan sols podríem
haver imaginat mai uns personatges tant
avesats a col·leccionar cataclismes perso-
nals. La voluntat no és produir una ca-
tarsi en el lector o reflectir determinades
tendències socials emergents, tot i que en
més d’una història hi podem descobrir
propensions personals i col·lectives que
potser valdria la pena eradicar abans no
sigui massa tard, sinó divertir i sobretot
sorprendre, objectius que compleix en la
majoria dels contes.

David Ventura (Barcelona, 1974) va es-
tudiar història moderna i contemporà-
nia i periodisme. Ha treballat “en oficis
insensats” i actualment es guanya la vida
a la Televisió de l’Hospitalet. Forma part
de l’Associació de Joves Escriptors en
Llengua Catalana (AJEVL) i ha publicat
relats en diversos llibres col·lectius. Ara
ens presenta el seu primer llibre en soli-
tari, un debut en què ens exhibeix un
seguit de criatures expressionistes que,
lluny de la reflexió que generen les pel-
lícules o les pintures d’aquest corrent
artístic, únicament prenen aquesta fiso-
nomia per fer-nos esclafir de riure i de-
mostrar-nos que si no aprenem a riure de
nosaltres mateixos i de les nostres des-
gràcies, no podem pretendre fer-ho d’a-
quells que ens envolten.


