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Bob Dylan a Barcelona, a mitjans dels vuitanta, durant la gira d’‘Infidels’
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A
hir va arribar a les
llibreries l’anunciada
autobiografia de Bob
Dylan (Minnesota,
1941), que apareix en

edició catalana seguint fins i tot
en la tipografia la versió origi-
nal americana. Un volum de
gairebé tres-centes pàgines que
ofereix un conjunt de detalls de
tres períodes clau de la seva
llarga trajectòria. Els dos capí-
tols inicials i l’últim estan de-
dicats a la seva arribava a Nova
York el 1961 després dels inicis
artístics a Minneapolis; el segon
se situa poc abans de la grava-
ció de New Morning, el 1970, i el
tercer està datat a finals dels
vuitanta quan, juntament amb
el productor Daniel Lanois,
prepara l’àlbum Oh Mercy a No-
va Orleans. Dylan, que durant
anys ha preservat la seva inti-
mitat, amb comptades entre-
vistes “quan és estrictament
necessari”, s’obre al lector en
una reflexió sobre la infàmia de
la fama, sobre les tribulacions
del creador i sobre les crisis
personals. L’apassionant relat
ens descobreix un artista dife-
rent, un home de sensibilitat
rebel, que fuig del propi mite
per endinsar-se en els laberints
d’una obra i d’una vida no
sempre fàcils. És un autoretrat
que colpeix tant com les me-
mòries de Marlon Brando, tot i
que la desmotivació de Dylan és
contestada amb desenes de dis-
cos que l’han convertit en un
referent, no exclusivament
musical sinó també literari i en
determinat moment polític i
moral, qüestions aquestes últi-
mes que el mateix Dylan de-
testa fins al paroxisme.

Aquestes memòries no són
de les del tipus narcisista sinó
que construeixen una autènti-
ca guia de supervivència en un
temps convuls, la segona mei-
tat del segle XX. En determinats
moments l’autocrítica penso
que arriba a ser injusta amb ell
mateix. Des de l’estimulant
ambient del Nova York de co-
mençament dels seixanta fins a
l’angoixa vital en què els fans i
el moviments reivindicatius de
l’època el reclamen, aquestes
“cròniques” són una interpre-
tació sincera d’algú que con-
verteix el treball en una conti-

nuada exigència. Les referènci-
es literàries van des de Tàcit,
Tucídides, Pèricles i Dant fins a
una relectura de la poesia ro-
màntica –Byron, Shelley, Puix-
kin i Leopardi– passant per
autors que admira, com ara
Clausewitz –l’estrateg que
també va inspirar els situacio-
nistes més o menys a la matei-
xa època–, Balzac, Eliot, Dosto-
ievski, Tolstoi i Nietszche, entre
altres. No costa gaire entendre
que aquell noi d’una localitat
provinciana de Minnesota aga-

fés un bagatge intel·lectual
–sovint accentua la necessitat
de comprensió dels textos– que
fos el detonant d’unes lletres
que van marcar un abans i un
després en la música popular.
Dylan es converteix en la con-
nexió perfecta entre Woody
Guthrie, Hank Williams i infi-
nitat de músics del jazz i del
blues amb la generació del rock
and roll que revolucionaria el
panorama dels seixanta. Dylan
discrepa de la poesia política i
de la cançó protesta i defensa

una visió rebel de l’home mo-
dern, de l’art com un fenomen
revolucionari dins la vida.

Tots els tòpics se’n van per
l’aigüera, començant pel per-
sonatge amb què l’havien eti-
quetat. El capítol en què re-
crea la gestació de New Morning
li serveix per rebentar els que
intentaven violar la seva vida
familiar estable, tant la gent
de la política com els de la
contracultura: “Van començar
a arribar radicals eixelebrats
que buscaven al Príncep de la

Protesta: personatges d’aspec-
te indescriptible, ties amb
pinta de gàrgola, mamarrat-
xos, rodamons amb ganes de
festa, d’assaltar el rebost... Era
tot molt angoixant. Els hauria
cremat a tots”.

El Dylan de les lletres ma-
gistrals, l’autor de la novel·la
inacabada Taràntula reapareix
en aquestes interessants me-
mòries. No resulta estrany que
hagi estat proposat per al No-
bel de literatura perquè Dylan
és tan bo narrant que aconse-
gueix fer-te partícip de la cir-
cumstància vital dels mo-
ments que recupera, des dels
relacionats amb la gestació de
temes fins a les opinions sobre
gustos artístics.

L’estrella que vol fugir de la
fama i del mite arriba a canviar
la veu i l’estil per desconcertar
els perseguidors. En molts pa-
ràgrafs trobem l’home solitari,
desemparat i perplex, amb durs
atacs contra periodístes i crítics.
Per exemple, recorda quan van
qualificar un dels seus discos
d’autobiogràfic quan s’havia
inspirat totalment en els contes
de Txékhov. Dylan, finalment,
ha canviat el món però ho ha
fet com els grans artistes: en la
recreació de la vida com una
forma de bellesa.

L’obra completa de Bob Dylan
➤ Julián Viñuales, director de Global Rhyth-
m, anuncia per després de l’estiu un autèntic
desembarcament dylanià. A l’octubre presen-
tarà un diari il·lustrat, del 1956 al 1966, amb
facsímils, materials fotogràfics inèdits i un
compacte amb entrevista, que recopilarà, així
mateix, una selecció de les primeres compo-
sicions del cantautor. Paral·lelament, aquest
mateix segell farà un llançament quinzenal a
quiosc de la discografia completa de Dylan, és
a dir, més de 45 lliuraments de la discografia
oficial, amb possibilitat de material inèdit, on
la sòlida obra del poeta i músic es podrà veure
en perspectiva a través d’àlbums memorables,
com ara The Freewheelin, Blonde on Blonde, Blood

on the Tracks, Desire, Infidels i Oh Mercy fins a ar-
ribar a dos discos que han recuperat el millor
Dylan: Time out of Mine –també produït per
Daniel Lanois, que ja ho va fer amb Oh Mercy,
no us perdeu aquest capítol de les Cròniques–
i Love and Theft. L’inquiet editor també s’ha fet
amb els drets de totes les cançons, Lyrics, que
publicarà a la primavera del 2006 i de la no-
vel·la poètica, expressionista i un punt psico-
dèlica Taràntula, que anteriorment havia estat
traduïda al castellà per Granica, Star Books i
a la col·lecció Los Juglares. Mentrestant, espe-
rarem la sortida del segon i del tercer volum
de Cròniques, que Dylan encara ha de lliurar als
seus editors nord-americans Simon & Shuster.


