
◆ C U L T U R A ◆XII
A V U I

dijous

21 de març del 2002

FRANCESC MELCION

Rafael Vallbona va néixer a Barcelona el 1960

L’aposta pels gèneres
de Rafael Vallbona
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Rafael Vallbona, Hip-hop. Columna.

Barcelona, 2001.

Rafael Vallbona, Viatge a l’Alentejo.
Columna. Barcelona, 2002.

L
es llibreries han vist créixer úl-
timament la seva secció sobre
Rafael Vallbona en tres volums,
que corresponen a la novel·les
per a joves Hip-hop i La balada de

J.K. –que també comentem a la seccció
de literatura juvenil de la pàgina XIII– i
al llibre de viatges Viatge a
l’Alentejo, dues mostres ben
diferents de la capacitat
productiva d’aquest escrip-
tor i periodista barceloní.
Editades amb un mes de
diferència, totes dues tenen
en comú que són molt di-
geribles, molt fàcils de pro-
cessar o, per dir-ho millor,
molt ràpides de llegir i, si
voleu, d’oblidar.

Rafael Vallbona (Barcelo-
na, 1960) ha publicat ja una
vintena llarga de llibres i en
honor seu val a dir que no
s’ha limitat a crear una
fórmula i produir en sèrie,
com es podria desprendre
d’unes xifres de publicació
tan elevades, sinó que es
tracta d’una ment i una
ploma inquietes que cer-
quen contínuament l’ex-
ploració de tots els gèneres
–sobretot de novel·la–
imaginables. Hip-hop és una
novel·la per a joves, un gè-
nere que havia conreat
abans amb força èxit en un
conjunt d’altres treballs,
com ara Pis d’estudiants, El
noi de la vall del Dra’a, Recan-
vis Luna (premi Columna
Jove 1997), Pols a les sabates,
Estiu a Menorca, Una història
de carrer i La balada de J.K.
(premi Ramon Muntaner
2001). D’altra banda, la
narrativa de viatges de Vi-
atge a l’Alentejo tampoc no
era desconeguda per a aquest col·labo-
rador de diversos mitjans de comunica-
ció i professor de la Facultat de Comu-
nicació de la Universitat Ramon Llull,
així com tampoc ho són la novel·la his-
tòrica i la poesia.

LA MARGINALITAT A RITME DE ‘RAP’
A Hip-hop, Vallbona posa en escena un
grup de joves d’una ciutat perifèrica re-
coneixible en algunes de l’àrea metro-
politana de Barcelona, però sense espe-
cificar-la. El protagonista és el Miquel,
Nada Bueno, líder i ànima del grup de
hip-hop que porta el seu mateix sobre-
nom com a identificador. Amb una re-
cepta de rimes plenes de ràbia de classe
desafavorida i música sorollosa feta amb
un equip de plats i samplers, el Nada
Bueno aconsegueix un èxit que s’as-
sembla al que somiava. Aquest triomf,
que l’obliga a replantejar-se els principis

i els ideals, és el detonant d’un canvi vi-
tal que afecta tots els companys del seu
entorn, com un efecte dòmino incon-
trolable.

El millor d’aquesta novel·la és el retrat
social que fa de la marginalitat més
pròxima, de la pobresa i del forat insal-
vable en què està immersa part de la
nostra joventut. Temes com l’homose-
xualitat, la inseguretat ciutadana, la
manca de possibilitats laborals per a qui
no té cap formació, l’apolitització i l’ab-
sència d’ideals... són alguns dels temes
que es tracten a Hip-hop d’una manera
realista i implicada. També s’hi tracta,
evidentment, la temàtica musical, tot i
que amb menys rigor que la social. Pot-
ser no fa cap mal a la trama, però el cert

és que els entesos en música no perdo-
naran a Vallbona la inexactitud en la
utilització indistinta de termes com
hip-hop i rap, com tampoc no ho farien si
fes sinònims els més coneguts pop i
rock. De fet, per satisfer esperits curio-
sos, el hip-hop és un estil musical que beu
del rap i que, simplificant-ho, n’és una
versió aigualida, no tan dura.

L’estructura de l’obra consta de dues
parts diferenciades que contribueixen a
crear un ritme molt clar, ascendent en la
primera i descendent en la segona, fins
a arribar a un final que no és feliç ni
deixa de ser-ho i que pot decebre els
lectors més imaginatius. Totes dues
parts tenen en comú un últim capítol
que presenta la lletra d’una de les can-
çons de Nada Bueno: “N’estic fart de
menjar pols / queda’t tu aquí si vols. /
Això és un forat, / un cau, / una trampa
disfressada amb carota de ciutat” (ex-

tracte del tema Fugir de tot, i què?). Potser
grinyolen perquè els falta la música
perquè acabin d’evocar tot allò que se
suposa que haurien d’evocar, ja que
aquestes lletres no estan fetes per ser
llegides sinó per ser escoltades.

EL PORTUGAL IMMENS
Viatge a l’Alentejo és un canvi de registre
total respecte a Hip-hop. Aquí la imagi-
nació no vola tan lluny, sinó que es
queda arran de terra per confegir un
llibre de viatges estructurat en sis dies al
damunt d’un Nissan Terrano. En aquest
llibre apareix un Vallbona més íntim, el
de l’experiència en primera persona del
singular, que narra el seu periple per
terres portugueses amb sortida i arriba-

da a Badajoz. L’autor no té
cap mirament a l’hora de
posar en evidència la seva
empremta sobre el terreny,
i no vol fingir cap altre pa-
per. Així doncs, Viatge a l’A-
lentejo és gairebé un diari fet
a partir de l’observació, pe-
rò també amb un paper
considerable per a la docu-
mentació. El modus operandi
de Vallbona, si és sincer al
llibre, consistia a voltar du-
rant tot el dia pels poblets
d’aquesta regió portuguesa,
arribar mort de cansament
a un hotel i esmerçar les
últimes energies a escriure
alguns folis de notes en un
ordinador portàtil.

La regió de l’Alentejo
ocupa una tercera part de
Portugal, al sud de Lisboa
fins a l’Algarve i des de
l’Atlàntic fins a la frontera
amb Espanya al Guadiana.
Unida per la Unió Europea
i una identitat semblant a
Extremadura i alhora sepa-
rada d’ella per una història
esquitxada per les lluites
frontereres, l’Alentejo és si-
nònim de tranquil·litat, de
planures i ondulacions dis-
cretes, d’oliveres i pobles
petits, d’hospitalitat i ama-
bilitat. Vallbona, al llarg de
poc més de 200 pàgines,
dóna les claus del paisatge,
la gent, la història, l’arqui-
tectura, la gastronomia... el

més mínim detall esdevé obsessiu per
als afanys d’observador de l’escriptor.
Potser de vegades massa obsessionat en
qüestions allunyades del lector, com per
exemple l’estat de les carreteres i la mala
senyalització –amb una o dues vegades
de dir-ho n’hi havia prou!

“Aquest és un llibre de descoberta,
emmirallament i amor per un país petit
i molt al marge de les grans rutes i des-
tinacions turístiques i viatgeres”. És la
primera frase dels agraïments de l’obra
i resumeix el seguit de sentiments que
se’n desprèn, que comencen amb l’anhel
de conèixer, continua amb la sorpresa
pel que s’hi troba i acaba amb el plaer de
viure el ritme i la qualitat de la vida
alentejana. Realment, Viatge a l’Alentejo
desprèn la passió que un descobridor
sent per un dels paratges menys cone-
guts i alhora més senzillament adora-
bles de la nova Europa.

P O E S I A

Fonollosa
i la soledat
de l’home

C O N C H A G A R C Í A

José María Fonollosa, Destrucción de la
mañana. Pròleg de José Ángel

Cilleruelo. DVD Poesía.

Barcelona, 2001.

L
a tasca de recuperació de l’obra
del barceloní José María Fono-
llosa (1922-1991) va sent possi-
ble a poc a poc. Recordem que
en vida només va publicar un

llibre un any abans de la seva mort. La
seva obra es va anar gestant a manera de
projecte unitari titulat Ciudad del hombre,
repartida en els volums: Ciudad del hom-
bre en Nueva York (1990) i Ciudad del hom-
bre. Barcelona (1996), a més del llibre que
avui comentem, salvat d’una trilogia
que s’havia de titular Soledad del hombre,
escrit en la seva primera versió el 1955
i conclosa el 1988. La inclusió de tres
cartes de l’autor dirigides a María Isern,
Pere Gimferrer i José Luis Cano ens aju-
den a desvelar la poètica d’aquest es-
trany autor del seu temps i a conèixer les
dificultats que va trobar per publicar la
seva obra, que apostava pel realisme i la
puresa en el sentit d’eliminar tot el que
és superflu del poema, és a dir, deixar de
banda la metàfora i les imatges inne-
cessàries. Els seus hendecasíl·labs blancs
parlen d’un home que vol “sintetizar en
un individuo los puntos básicos de todos los de
la misma condición que el personaje siente”
eliminant el que és sentimental i car-
rincló per aconseguir la màxima objec-
tivitat possible. Confronta la idea que la
massa dilueix l’individu i per tant la so-
ledat és tan personal com la sang que
circula per les venes. Intransferible però
reconeguda, tolerable i egoísta. Així, Fo-
nollosa traça el mapa d’un individu so-
litari que transita entre la multitud amb
la consciència de la seva individualitat
en contacte amb d’altres i que conviu
amb preocupacions existencials que se
simbolitzen en el sexe i en la impossi-
bilitat de trobar aquella estimada ideal,
que moltes vegades recorda Baudelaire.
També Pessoa pot ser un referent en
aquest joc de coses: “La ficción y personajes
/ asumidos por mi como algo propio”. Aquest
lloador de la soledat, que sabia que a la
postguerra l’ambient encara no estava
madur perquè la seva poesia fos entesa,
va ser fidel al seu diari poètic, a pesar de
tota aquesta falta de poesia que li retreien
els seus contemporanis i que avui dia
ens resulta familiar i tota una fita. El
convenciment que eludir els elements
tradicionals del poema per aprofundir
en l’essència d’aquesta ànima solitària
només es pot aconseguir amb l’obstina-
ció i l’exercici de tota una vida dedicada
a escriure versos a la recerca de la fron-
tera entre vers i prosa. Per això en aquest
autor obra i poesia es donen la mà, i les
sensacions penetren en el lector al llarg
d’aquest llibre de 42 poemes que relaten
un viatge als inferns de l’ànima, i fugen
del vacu dramatisme del sentimental. La
derrota de l’existència, massa pessimis-
ta, em resulta tan real com imaginada,
perquè la vida que va practicar aquest
home des del seu apartament, la seva
afició pel jazz i els llibres, pels bars
nocturns i per aquests carrers de qual-
sevol ciutat que ens converteix en anò-
nims ens arriba intacta a través d’a-
quests versos.


