
AVUI
DIJOUS, 28 DE JUNY DEL 2007 15

Narrativa
El atentado
Yasmina Khadra
Traducció de W.C. Lozano
Alianza Editorial. Madrid, 2007

Alba Alsina

Descoratjadora és
aquesta incursió
de Yasmina Kha-
dra en el vesper pa-

lestino-israelià. Però també
innovadora, arriscada i va-
lenta des del moment que no
es deixa portar per tòpics o
llocs comuns i intenta una
exploració des d’un vessant
moltes vegades oblidat en
tractar aquest conflicte: l’hu-
mà. Per això és tan intel·li-
gent i encertada l’elecció de
la seva perspectiva: fuig dels
extrems i es queda amb els
que són al mig.

Hauria estat fàcil –i mili-
tant– explicar què passa a
Palestina donant veu als pa-
lestins sotmesos i humiliats
que lluiten amb tots els mit-
jans, fins i tot els més abjec-
tes, per alliberar el seu país.
També ho hauria estat fer-ho
a partir de la visió dels israe-
lians, botxins i víctimes en la
carnisseria en què s’ha con-
vertit el Pròxim Orient.

Però Khadra es fixa en els que
són al mig, en una mena de
tercera via representada pel
personatge del doctor Amin
Jaafari, israelià d’origen pa-
lestí, jove metge modèlic in-
tegrat dins de la societat is-
raeliana, que ha triat salvar
vides en un país on la mort
treballa a preu fet. Malaura-
dament ningú està a cobert
en una terra torturada pel
desencontre sistemàtic i al
bon doctor un dia el món se
li enfonsa sota els peus quan
descobreix que la terrorista
suïcida que ha rebentat un
restaurant ple de nens és la
seva estimada dona Sihem.

La virtut essencial d’a-
questa descarnada doble
baixada a l’infern –perquè
Palestina és un lloc on l’in-
fern sempre són els altres i

perquè Amin cau de cop
dels llimbs dels escollits a un
territori dantesc que recor-
re sense cap Virgili de guia–
és que se centra en la pila de
personatges atrapats entre
situacions extremes: de la
mà d’Amin, el lector s’enca-
ra amb fets sagnants com la
incomprensió que nia entre
els mateixos palestins en
funció de si han decidit ma-
tar o curar (és realment es-
paordidora la trobada a Je-
nín entre Amin i el grup de
milicians que el torturen i
humilien amb l’esperança
que “hagi après a odiar” i
entengui per què han aga-
fat les armes) i el rebuig que
el mateix personatge pateix
de part dels seus col·legues
i veïns un cop s’ha confir-
mat que la seva dona és la
kamikaze.

Construïda com un au-
tèntic fresc, El atentado té
una arrencada impressio-
nant i duríssima. I un final
no menys colpidor. Entre-
mig, algun punt de llum,
com la conversa entre

Amin i Shlomi Hirsh, un
xarlatà inofensiu que es
qüestiona l’existència del
mur amb una lucidesa ad-
mirable. I una esforçada vo-
luntat de fer comprendre al
lector per què algú decideix
folrar-se de bombes i fer-se
explotar arrambant amb
tot el que troba.

Caldestacarelllenguatge (bar-
retada al traductor), nova
mostra de l’estil Khadra,
amb l’ús sorprenent i poètic
d’adjectius, adverbis i com-
binacions que ja s’han con-
vertit en marca de la casa, i
un espectacular sentit del
ritme, com palesen el princi-
pi i el final. No hi falta res.
Tampoc hi sobra res, encara
que el recurs sovintejat al di-
àleg i el plantejament en clau
d’intriga pugui semblar que
en rebaixa les aspiracions li-
teràries. No és una novel·la
de gènere. És Yasmina Kha-
dra en estat pur, amb la con-
tundència i la claredat a què
ens té acostumats. No els
deixarà indiferents.

Yasmina Khadra és l’autor d’‘El atentado’. XAVIER BERTRAL

Crítica

Assaig
Vinil
So i col·leccionisme
Diversos autors
Macba i Servei Publicacions de la
UAB, Cerdanyola del Vallès, 2007

Joan Rico

Fa pocs mesos es va
celebrar l’exposició
Vinil: discs i caràtu-

les d’artistes al Museu d’Art
Contemporani de Barcelo-
na (Macba). Aprofitant
aquest esdeveniment, el
mateix museu ha publicat,
junt amb el servei de publi-
cacions de la UAB, Vinil. So
i col·leccionisme, un breu
però revelador llibre que
dóna voltes al concepte del
disc i les seves portades.

Per acostar-nos a aquest
llibre cal tenir en compte
que el disc va significar una
de les revolucions musicals
més importants del segle
XX, una nova manera de
distribució que va situar la
música al centre del consu-
misme capitalista i a allò
que Walter Benjamin ano-
menava la reproducció tèc-
nica de l’art.

Els primers prototips de dis-
cos van ser dissenyats per
Thomas A. Edison i van de-
rivar en el gramòfon de
principis de segle. Aquest
sistema arcaic no va desen-
volupar-se fins després de la

Segona Guerra Mundial: el
21 de juny del 1948 la CBS,
sota la direcció de Peter Gol-
mark, va presentar a Nova
York el primer disc fet amb
resina de polivinil –el 12”–.
Aquest format permetia
afegir fins a quaranta-cinc
minuts de música, molt en
comparació amb els cinc
minuts usuals fins alesho-
res, a més de millorar-ne la
qualitat. I el 1958 s’hi va afe-
gir el so estereofònic.
Aquest va ser el naixement
del format que va distribuir
i vehicular la música fins a
l’aparició del CD, als anys
80, i que tot i així sobreviu i
continua sent un format
amb molts adeptes.

Partint d’aquestes pre-
misses inicials, Vinil. So i
col·leccionisme recull qua-
tre articles de tants altres
autors que mostren com,
lluny de pertànyer només al
món de la comercialització
juvenil, el disc de vinil és un
element de reflexió per la
seva significació històrica
alhora que un objecte al
qual molts artistes es van
acostar fascinats pel seu
poder popularitzador.

Pedro G. Romero, en el
primer dels textos, es mos-
tra valent d’ajuntar noms
tan diversos com ara els de
Sly & The Family Stone, Gi-
lles Deleuze, The Beatles,
Wagner i Pierre Henry.
Aquesta barreja li serveix
per posar en qüestió com el
vinil, i en concret les seves

portades, baixen la música
cap a terra, li donen una pre-
sència física i l’“articulen po-
líticament”. El plantejament
de Diedrich Diederichsen
també gira a l’entorn de la
colonització que el capitalis-
me va fer de la música mit-
jançant els vinils. Aquest es-
tudi se centra en la famosa
portada que Andy Warhol va
fer per al disc Sticky Fin-
gers, dels Rolling Stones.

Els altres dos assajos tracten
temes més concrets de la
història musical. Jean-Ives
Bosseur fa un recorregut pel
grup novaiorquès Fluxus,
organitzat per Georges Ma-
ciunas l’any 1962 i que, al
llarg dels anys 60 i 70, va fer
nombrosos experiments
d’avantguarda musical ihap-
penings. Al voltant d’aquest
grup es van unir noms com
araGeorgeBrecht,LaMonte
Young i John Cage.

Per la seva banda, Mark
Jamieson ens dóna una
breu lliçó sobre les diferèn-
cies entre disc pirata, falsi-
ficació, còpia, etcètera, i la
significació d’aquestes dife-
rències en la migració i dis-
tribució de la música quan
molts cops aquest era l’únic
mitjà de trobar-la.

Per cert, els CD que pot-
ser compreu als immigrants
sobre les estores del carrer
no són discos pirates, sinó
falsificacions. Si heu de ser
il·legals, almenys sapigueu
quin és el vostre delicte.

Donant voltes al vinil

L’infernsónelsaltres

Poesia
Naips nous
Lluís Urpinell
Labreu Edicions
Cornella de Llobregat, 2007

D. Sam Abrams

L’obra lírica de Lluís
Urpinell, feta al seu
ritme de creació,

lenta però segura, és irre-
nunciablement experi-

mental, irònica, juganera,
vitalista, realista i incon-
formista. I el seu darrer lli-
bre, Naips nous, no és cap
excepció a la regla general.

Si Josep Palau i Fabre va
qualificar el seu recull an-
terior d’“atzucac i contra-
atzucac a la vegada”, nos-
altres podríem afirmar da-
vant el seu nou poemari
que és “reatzucac i recon-
traatzucac” alhora perquè
es tracta d’una represa de

certs temes, per un costat,
i la introducció d’elements
inèdits fins ara, per l’altre.

A Naips nous trobem
l’Urpinell gnòmic, aforís-
tic, culturalista, bromista
de sempre, i transgressor,
tot i que aquests temes,
tècniques o postures s’han
extremat a causa de l’ine-
xorable pas del temps. Els
seus aforismes s’han tor-
nat més càustics, el seu
culturalisme s’ha gairebé
abarrocat, la seva ironia ha

esdevingut més temible,
els seus jocs de llengua vo-
regen l’enigma i les seves
transgressions s’acosten
més al límit. En definitiva,
tot i l’elegància habitual, la
poesia d’Urpinell s’ha tor-
nat més implacable i molt
sovint ens col·loca directa-
ment contra les cordes.

Els naips nous que ens ha
repartit aquest poeta de
Barcelona són cartes d’un
jugador veterà i murri. Per

exemple, com qui no vol la
cosa, Urpinell fa un retrat
aspre però encertat de la
nostra societat occidental
en què “L’infant somia re-
gals i afecte; / L’adult, di-
ners i sexe” i, per acabar
de dislocar-nos, la con-
trasta amb la cultura ori-
ental, més humanitzada,
més subtil i més delicada.

El nou Urpinell és més
un pensador que un mora-
lista, un pensador a
l’ombra del nihilisme ac-

ceptant de Cioran: “Déu, el
genocida; / L’home, el deï-
cida”. Un pensador que
veu les coses tal com són i
no es deixa enganyar pel
famós “vel de maia”: “Tot /
és / Utopia; / tot / ha estat
/ Utopia / –per ‘xò / mai /
no vindrà...”. Un realista
empedreït: “No en tenim
mai cap. / Ens tenen sem-
pre, / ens tenen sempre...”.

Urpinell ha augmentat
l’aposta però, com sempre,
val la pena jugar-hi.

‘Vinil. So i col·leccionisme’ dóna voltes al concepte del disc i les seves portades. SP

La passa sempre és escaquera...
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