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Viatjar a Austràlia és
una experiència alie-
nant, gairebé psico-
dèlica. Des de Barce-

lona, via Londres i Singapur,
són unes 30 hores de viatge.
Quan finalment baixes de
l’avió, estàs baldat, tot i que
t’has passat més d’un dia asse-
gut veient pel·lícules, jugant a
videojocs, intentant llegir, fin-
gint dormir. La primera cigar-
reta, al sortir de l’aeroport, se’t
posa com si fos herba transgè-
nica. Arribes a l’hotel, sopes, et
dutxes i finalment dorms el
son llarg i agitat del que creua
mig món en avió.

El primer matí que em vaig
llevar a Austràlia, estava com
en un altre planeta i no només
pel trasbals físic. Ràpidament
vaig arribar a la conclusió que
els australians eren els gallecs
del món anglosaxó. Són tre-
mendament misteriosos. I
molta gent té l’aspecte d’haver
sortit d’una pel·lícula d’en
Quentin Tarantino. A què es
deu aquesta mirada de David
Carradine, tan comuna entre
els australians? És pel fet que
dels deu animals més perillo-
sos del planeta, set es troben
només a Austràlia? És pel sen-
timent de culpa que tenen per
l’exterminació dels aborígens?
Hi té res a veure la recent
mort d’en Steve Irwin per una
picada de rajada? El sol? Sí,
possiblement és pel sol. Un dia
de platja sense crema signifi-
ca, com a mínim, un ingrés a
urgències.

Gràcies al jet lag i a l’inesta-
ble temps monsònic, que os-
cil·la entre una calor terrible i
uns xàfecs que et deixen glaçat,
vaig començar a percebre la
nostra situació com una versió
del Mag d’Oz reescrita per en
Thomas Pynchon. I els estímuls
més pynchonians encara havi-
en d’arribar. I qui no sàpiga qui
és en Thomas Pynchon, que ho
miri al Google.

El primer matí a Melbourne em
vaig trobar de cara amb un
cartell que anunciava una pro-
jecció d’El Mag d’Oz amb l’or-
questra simfònica de Mel-
bourne tocant la banda sono-
ra en directe. Ens hauria
agradat anar-hi, però l’esdeve-
niment era dos dies després
de la nostra marxa.

Següent pista: davant del
nostre hotel hi havia un edifi-
ci colonial molt deteriorat que
es deia Barcelona Terrace. La
Dorothy es passa tota l’estona
buscant la manera de tornar
a casa. Això és el que, en el
fons, volem tots els que pas-
sem molt de temps viatjant:
tornar a casa.

Vaig començar a veure clar
que The Pinker Tones (TPT)
encaixàvem en gran mesura
amb els acompanyants de la
Dorothy en el seu viatge pel
regne d’Oz. Representen les
inseguretats que ens fan patir
a tots, els músics també. El
Lleó covard representa la por
de no estar a l’alçada de les cir-
cumstàncies, l’Home de Llau-
na la por a tornar-nos insensi-
bles i l’Espantaocells la por a
ser uns cretins. És difícil re-
partir-se aquests tres papers.
Sobretot, perquè tots tres,
Manso, Niño i jo mateix –com

la majoria de mortals–, som
portadors parcials de cadas-
cun d’aquests personatges. En
canvi en Paul, el nostre road-
manager, és sense cap dubte
la Dorothy: una nena sensata
que acompanya un adult emo-
cionalment desconstruït i re-
partit en tres personatges.
Ella només vol arribar a casa
sense que ni ella ni els seus
amics prenguin mal.

La nit que va seguir al matí
del pòster, vam sentir parlar
d’un lloc molt prometedor. Uns
músics ens van parlar d’un in-
dividu que col·leccionava dis-
cos des dels cinc anys. Acabat
de casar, la seva dona l’havia
obligat a desfer-se’n. I alesho-
res va muntar The Listening
Lounge. La botiga li permetia
vendre els seus discos perso-
nalment i a la gent que ell con-
siderava apropiada. Em va
semblar una història prou cu-
riosa, com per anar a treure-hi
el cap l’endemà. Aquest argu-
ment feia que en Pynchon dei-
xés pas un altre cop a en Ta-
rantino per tirar endavant la
nostra adaptació d’El Mag
d’Oz. En aquell moment m’era
totalment indiferent si la his-
tòria era certa o no. Era una
bona història. I ja se sap que
mai s’ha de deixar que la veri-
tat s’interposi entre nosaltres
i una bona història.

Quan em vaig asseure a
taula per esmorzar, em vaig
haver de fregar els ulls, perquè
el pòster que anunciava la pro-
jecció d’El Mag d’Oz amb or-
questra estava penjat davant
meu. Vaig esmorzar en tensió,
amb ganes d’anar a capturar

Ian, venedor de vinils de The Listening Lounge, a Melbourne, Austràlia, el 2006. PROFESSOR MANSO

El Mag d’Oz
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Parlem-ne

Ja tothom deu tenir el nou diccio-
nari normatiu. La premsa se n’ha
fet ressò i Sant Jordi l’ha beneït.
Molts comentaris de premsa han

sigut superficials, cridaners. ¿Era inevita-
ble? L’IEC ha proporcionat dossiers infor-
matius prou rics i variats, però més d’una
vegada el diari busca el lector morbós.
¿No podríem demanar al periodista que
anés més al fons de les coses i deixés una
mica les anècdotes?

L’important d’un diccionari com
aquest no és pas la inclusió de tal o tal pa-
raula, que “ara ja es podrà dir”. L’impor-
tant és l’operació global que s’ha realitzat i
els criteris que l’han guiada. Pel que fa a
l’operació global, el lector s’adona ràpida-
ment que hi ha hagut una forta interven-
ció tant en l’anomenada macroestructura
o nomenclatura o llista general d’articles
inclosos com en la microestructura o ela-
boració de la informació dels articles (per
cert, no acabo de veure que la paraula no-
menclatura hi estigui prou ben definida,
segons l’ús que en fa el dossier). Podem
afirmar que tenim una obra prou digna de
la nostra institució normativa i dels
temps moderns. I el que interessa des
d’un punt de vista més professional o tèc-
nic és opinar sobre el resultat general de
l’operació. Els criteris es poden fàcilment
deduir, però consten explícitament als es-
mentats dossiers i als pròlegs de l’obra.
Els professionals hauran de valorar amb
calma els aspectes positius i els negatius
(no pas només els segons, massa fàcils):
fins a quin punt s’hi reflecteixen les obser-
vacions que molta gent havien fet; si un
diccionari normatiu no hauria d’incloure
la pronunciació de certes paraules no evi-
dents (com thai o theta); quin avenç re-
presenta la reestructuració de les mar-
ques valoratives (només hi queden anti-
gament, en recessió, obsolet, per
extensió, popularment i vulgarment i no
s’hi marca la localització geogràfica); etc.

El més entès pot mirar l’evident feina
de precisió que hi han fet la llarga llista
d’especialistes en ciències i tècniques; i
per al lector general hi ha dues pedres de
toc complementàries l’una de l’altra: si hi
consten les condicions semàntiques,
pragmàtiques i sintàctiques d’ús de les
paraules i si el sistema d’exemplificació
és sistemàtic o raonable. En el primer as-
pecte, si no coneixem la paraula bac “m.
Caiguda forta d’una persona a terra” no
entendrem l’exemple que s’hi dóna (que
és correcte): Va ensopegar i va caure un
bac. I en el segon, aplaudim que a daixon-
ses s’hagi canviat l’exemple inútil Dai-
xonses i dallonses per un d’útil i bonic,
No em toqueu els daixonses!, però tin-
drem feina si volem saber per què aquí hi
ha tres o quatre exemples i allà no n’hi ha
cap, etc. (s’ha dit que hi ha 6234 exem-
ples de més però no quants milers n’hi ha
“de menys”). Caldrà valorar també l’ade-
quació en aspectes estrictament norma-
tius: com és que no es dóna el femení bas-
tanta (diem Tinc bastants amics però
Tinc bastants amigues avui no és possi-
ble); etc. La versió electrònica serà de
gran utilitat i sobretot permetrà d’actua-
litzar l’obra contínuament, com cal.

The Listening Lounge. De camí
cap allà vam trobar unes quan-
tes botigues i vam arreplegar
uns quants quilos de vinil. En
una boutique de roba vintage
hi vaig trobar dos discos força
estranys d’en Peter Sellers. Un
bon presagi, tenint en compte
que ens encaminàvem a un
lloc anomenat The Listening
Lounge.

The Listening Lounge no va
decebre les nostres expectati-
ves. La selecció de vinils era im-
pressionant i els preus eren
més que raonables. L’estat dels
discos, correctíssim. La prime-
ra caixa de discos a què em vaig
apropar portava un cartellet
que deia “Oz rock”, que és com
sona Aus(tralian) rock en boca
d’un australià. Calent, calent.

Vam començar a xerrar amb en
Ian, el mític propietari, que va
començar a punxar música
meravellosa en un moble toca-
discos dels anys 50. Però la
meva sospita d’haver trobat el
Mag d’Oz es va confirmar quan
es va girar cap a mi i em va dir:
“I ara… un tema molt especial”.
La meva sorpresa va ser enor-
me quan per aquells altaveus
va sonar l’obstinatto de cordes
amb què comença el tema The
Type Writer, de Leroy Ander-
son, que apareix en una de les
escenes que més em van fer
riure durant tota la meva in-
fància: en Jerry Lewis seguint
el ritme d’aquella música amb
una màquina d’escriure a la
pel·lícula Who’s Minding the
Store (Lío en los grandes al-
macenes). Et voilà: Mag tro-
bat, conte acabat.

La volta al món dels Pinker Tones

Mister Furia i Professor Manso Joan Solà

Iniciem una sèrie de quatre
articles en què els membres del
grup The Pinker Tones ens
expliquen sensacions viscudes a
les gires que els han dut per tot
el món. Els textos són de Mister
Furia i les fotos de Professor
Manso. Es van formar el 2001,
gràcies a Érase una vez en
Europa. Després d’un parell de
maxis, i un primer àlbum, The
BCN Connection, publicat a més
de cent països, va arribar la
consagració internacional amb el
disc The Million Colour
Revolution. A la Marató de TV3
de l’any passat van superar el
rècord d’audiència de totes les
actuacions. Han aparegut
articles sobre ells a diaris tan
potents com ara The New York
Times, The Washington Post, The
Independent i un llarg etcètera.

Cinc cèntims
del grup
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