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Rafael Vallbona ha escrit una nova crònica generacional

El rock, també en la sang que som
A S S A I G R O G E R C O S T A - P A U

Rafael Vallbona, Els nens (i les
nenes) del rock. Edicions 62.

Barcelona, 2004.

N
o és només per als
amants del rock, ni
per als assaboridors
estrictes de batalles
i de gestes genera-

cionals. Ni tampoc única-
ment per als crítics o estudi-
osos de la música i dels anys
pop, aquí i arreu, dels Llopis,
dels Sírex, del Dúo Dinámico
i d’Elvis Presley ençà. Els nens
(i les nenes) del rock. Crònica sen-
timental dels anys pop penetra i
excava en la història i la me-
mòria dels anys que corres-
ponen a això que en diem el
naixement –o l’arribada, si es
vol– de la música moderna a
aquest país. Un temps que
Rafael Vallbona (Barcelona,
1960) retrata a partir de tres
generacions, les anomenades
tres generacions del rock, en-
tre les quals ell queda ubicat
al bell mig: entre la inicial
dels Sírex i la posterior etapa
del pop, l’expansió de la qual
arriba als nostres dies; posem
per cas, fins al moment de la
dissolució de Sopa de Cabra
com a grup actiu. “Teníem
quinze anys, portàvem ca-
bells llargs i texans i no ens
interessava res del que ens
intentaven fer aprendre en
aquella escola de capellans:
ni història, ni llatí, ni la por
de Déu tan necessària per
salvar les nostres ànimes. Ens
importava ben poc la salvació
de l’ànima si abans no li po-

díem donar una mica de vida
al cos”.

A cavall entre la conscièn-
cia, literàriament parlant, del
periodista-escriptor i les sala-
brors d’un novel·lista ja ma-
dur, Vallbona continua en
l’òrbita creativa d’Ara que tinc
40 anys (Edicions 62, 2002), un
dels atributs de la qual di-
guem que té a veure amb la
confecció d’una prosa ben
particular –treballosa i paci-
entment calculada– aplicada
al que seria aquesta mena de
subgènere en el qual s’in-
clourien les cròniques d’un
temps i d’una realitat històri-

ca, cultural, social, etcètera.
En el cas d’Els nens (i les nenes)
del rock, les ambicions d’a-
questa mena s’agreugen, per
bé que el text ha de respondre
sense estridències a com a
mínim dues expectatives te-
màtiques o argumentals, que
configuren, a la fi, els dos ca-
nals confluents sobre els quals
l’autor basteix el llibre: la
crònica que ja hem esmentat,
d’una banda, i també l’expe-
riència humana, bipartida en-
tre la individual i la col·lectiva,
com és lògic, i que se’ns insi-
nua també d’entrada amb
aquest sentimental del subtítol.

En la crònica pròpiament
dita, Vallbona és exhaustiu i
precís. I al mateix temps no
estalvia ni un bri de miseri-
còrdia en els punts de crítica
en els quals ell pensa que cal
reblar el clau de la reflexió i
fins i tot de la severitat. Tal és
l’exemple de l’extracte de
text que reproduíem unes
ratlles més amunt sobre el
clima sociològic de la por de
Déu, o d’altres passatges que
apareixen amb la mateixa
contundència, com ara la
consideració segons la qual
s’afirma que la música mo-
derna ha tingut i té tant de

cultura com pot tenir l’art i la
literatura; heus aquí una evi-
dència que no sempre ha fet
fortuna en aquest país, el pa-
ís, dissortadament, de massa
homenatges floralescos i de
poca assistència a la realitat
necessitada... Són també re-
marcables en aquest terreny
algunes apreciacions refe-
rents a uns fets específics en
la mesura que aporten visions
i anàlisis noves, o si més no
despreses de les uniformitats
estereotipades: pensem en el
capítol dedicat a l’arribada
dels Beatles a Barcelona; en la
contribució històrica dels
cantautors a la democràcia;
en determinats detalls sobre
la figura de Clapton i l’uni-
vers que en ell s’expandia; i el
món suculent del disc, amb
les seves contrarietats i tot
l’estenall d’emocions i de
gust que reportà i que encara
reporta.

PART DE LA NOSTRA VIDA
La part humana del llibre és
tant o més interessant. Se’ns
parla del rock que ha format
part de la nostra vida com a
essència cultural i humana.
Sociològica, lògicament, tam-
bé, en tant que pertinença
col·lectiva... Lluny de nostàl-
gies obscures, la música mo-
derna ha representat per a
molts un mite i una manera
d’interpretar el món. Els nens
(i les nenes) del rock –com escriu
Miqui Puig en el breu i sincer
pròleg que hi signa– “recull
el perquè de les emocions que
ens provoquen les músiques,
les cançons, el pop, vaja, i la
seva i la nostra memòria sen-
timental”.

P O E S I A

Enllà de l’ull
J O S E P M A R I A R I P O L L

Josep Gerona, Trompar l’ull.
Arola Editors.

Tarragona, 2004.

J
osep Gerona reuneix
tres vocacions: la de
poeta, la de pintor i la
d’historiador. Nascut a
Sabadell el 1956, pu-

blica el seu primer llibre de
poemes, Quan deixaré de creure,
l’any 2000, és a dir, a aquella
edat en què sembla que ja no
pugui ser classificat al costat
dels autors de la mateixa ge-
neració que s’han donat a co-
nèixer de més joves. Centrat en
bona part en records del Saba-
dell nadiu, si bé sense nostàl-
gies i amb una bona dosi d’i-
ronia i de crítica històrica, el
llibre apuntava una poètica
sòbria, en alguns casos gairebé
aspra, en què el jo poètic apa-
reixia íntimament vinculat al
mateix entorn, ni que fos a
través del distanciament crític.

El 2001 apareixia, en una
edició només local, Àlbum de
noses, premi de poesia Parc
Taulí, que mostrava el vessant
més sarcàstic i més directa-
ment satíric de l’autor. Ara,
aquest Trompar l’ull ens reafir-

ma el caràcter irònic i, en un
sentit ampli, compromès de
l’obra de Gerona, alhora que
mostra claríssims punts de
contacte entre les seves tres
vocacions.

FOTÒGRAFS DELS ANYS 50 I 60
El llibre consta de trenta-dos
poemes breus escrits a partir
de sengles imatges provinents
de fotògrafs dels anys 50 i 60 o
bé, la majoria, extretes de la
premsa dels anys 80 i 90. Les
fotografies apareixen sempre a
la pàgina esquerra i el poema a
la dreta; podria, semblar,
doncs, que aquí la literatura es
dedica a il·lustrar una imatge
prèvia. Però no ens hem d’en-
ganyar: els poemes no es limi-
ten a descriure, sinó que con-
fereixen un nou sentit a les
instantànies, derivat d’una
connotació crítica constant en
la mirada irònica, sarcàstica de
vegades, sobre el món con-
temporani. Així, les imatges de
Pinochet combregant, d’una

insinuant Brigitte Bardot, d’un
moment de Los olvidados, de
Luis Buñuel, i tantes altres de
personatges anònims –alguns
morts, d’altres afamats, d’al-
tres protestant contra algun
tipus d’ordre establert– ad-
quireixen un sentit nou que
ens obliga a mirar-les des de la
distància de la reflexió, sovint
astorada, sobre el món impla-
cable que les provoca amb la
injustícia i la indiferència per-
manents. No cal dir com les
tres vocacions abans esmenta-
des de Josep Gerona es reunei-
xen aquí: la de poeta, la d’ar-
tista visual en un sentit ampli
perquè dota de sentit les imat-
ges, i la d’historiador en la tria
de fotografies, moltes al·lusives
a moments, situacions o per-
sonatges característics de la
segona meitat del tan convuls
segle XX –de la qual els poe-
mes suposen una relectura
entre escèptica, ètica i irònica.

Cal aclarir, de tota manera,
que la poesia de Josep Gerona

no és mai gaire directa, sinó
que, ben al contrari, es fona-
menta en l’el·lipsi, el sobreen-
tès i, en definitiva, la compli-
citat lectora. Aquests són poe-
mes breus, gairebé epigramà-
tics, que, com assenyala amb
encert Joaquim Sala-Sanahuja
en el pròleg, poden remetre en
part al Pere Quart de Les deca-
pitacions i, en menor mesura, a
l’Apollinaire d’Alcools; però que
també ens remeten al crit si-
lenciós, a la denúncia indirecta
d’un Paul Celan, de qui és una
de les dues citacions inicials:
“Quin temps és aquest / en què
una conversa / és gairebé un
crim / perquè inclou / tantes
coses explícites?”.

IMATGES DELS ‘MASS-MEDIA’
Contra el que és massa explícit
és també la segona citació,
aquesta de Philippe Sollers:
“Els límits de la meva imagi-
nació sexual són els de la meva
comprensió de la comunica-
ció: la prostitució i els mass-me-

dia són fets de la mateixa
substància”. És precisament
d’aquests mass-media d’on s’han
extret les imatges, rescatades
pels poemes de la trivialitat a
què les sotmet l’amuntega-
ment, l’excés quotidià que les
buida de sentit. Josep Gerona
els n’atorga un de nou que va
més enllà de l’acudit aparent
per constituir allò que el ma-
teix autor en diu “la construc-
ció d’una memòria, vinculada
a l’articulació d’un destí relli-
gat a la vida, amb la presència
constant de la mort” en un lú-
cid text final que defensa la
possibilitat de “transformar
inicials fets anecdòtics en per-
cepcions profundes de catego-
ria atemporal”. Rere la ironia,
doncs, se’ns proposa tota una
reflexió sobre el nostre món
que doti d’un nou sentit les
imatges que en rebem –i que
ens invita així a una relectura
de l’entorn polític, social i me-
diàtic–. En aquest aspecte, una
obra amb l’enganyosa aparen-
ça menor, més o menys im-
mediata o anecdòtica, de
Trompar l’ull acaba mostrant-se
més ambiciosa, densa, reflexi-
va i, en un sentit ampli, trans-
cendent del que pugui sem-
blar. És així, en definitiva, com
les imatges es converteixen en
pensament.


