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Fins a quin punt combinen
bé les vinyetes i els acords
de la música popular? Si
ens atenim als llibres pu-

blicats a casa nostra per Discmedi,
la resposta es força positiva. Tots
s’estructuren sobre la idea genèri-
ca de presentar un autor a través
d’un relat historietístic de 64 pàgi-
nes que ens apropa a la seva bio-
grafia i/o a la seva obra, a la qual
també accedim mitjançant una se-
lecció de cançons que en un (o dos)
CD completen aquest ambivalent
producte cultural.

La col·lecció es va iniciar el 2005
amb un volum dedicat a Tete Mon-
toliu, en què Gani Jakupi convertia

Còmic❚ Josep Gálvez

Música popular
en vinyetes (1)

❋

en un relat interessant i suggeridor
la seva recerca sobre la figura del
músic. Els diferents tipus de dibuix
es barrejaven amb fotografies, car-
tells, grafies i diferents objectes en
un joc de missatges icònics que

marcaven el
temps i construï-
en atmosferes.

Si en aquest
cas l’estructura
narrativa era
molt oberta en
harmonia amb la
música que volia
representar, més
tard, en el llibre
que el mateix

historietista va fer sobre el cantant
nord-americà Pete Seeger, el relat
biogràfic s’ordena des de la descrip-
ció d’un recital boicotejat pels racis-
tes. D’aquesta manera el relat ens
obliga a fer una immersió des de
l’inici en un context que explica la
seva representativitat social i políti-
ca i alhora ens indica una qualitat
humana que serà confirmada a la
resta del llibre.

Són biografies calidoscòpiques
que ens apropen tant des del conei-
xement, amb acurada informació i
anàlisi, com des de l’emoció, amb
l’estètica i el to de la narració, l’uni-
vers d’uns creadors i d’unes obres
que també podem escoltar.❋

Montoliu
plays Tete

Pete Seeger
Una leyenda

Gani Jakupi
i Miquel Jurado
Discmedi
Barcelona, 2008
Preu: 24 euros
Pàgines: 64

Ens emblanquíem de regates tòquio
per engrunar esparvers a punt de cleda.
Fantasmagòrics, ens abonyegàvem
amb brins de llamp nascuts d’uixos capolls.

Per marges imprudents estalonàvem
ofecs farcits de crema i d’inrevés.
Els tres queixals de l’endemà ventaven
la molsa obliqua que ens raspava els renys.

Rubén Luzón
València, 1982

Títol poemari: Baladaspirina
Editorial: Edicions 62

Gelocatil
versus
paracetamol
Nou missatge a la safata d’entrada. El senyor
Amazon m’informa que molts dels clients que temps
era temps van comprar el llibre A, ara han comprat el
llibre B, i per tant creu que jo també puc estar
interessada a adquirir el llibre B. La cosa rara de tot
plegat és que el llibre B sortirà a la venda el 16 de
març del 2009: o sigui, que els suposats clients que
teòricament se m’han avançat han comprat un llibre
fantasma. Ai, els misteris del màrqueting.

El senyor Amazon m’ha parat una trampa i jo hi
he caigut de quatre grapes (encantada de la vida, ho
confesso): gràcies al mail-esquer, ja em teniu
passejant un dia més per la meva llibreria virtual
preferida. Abans que res he encarregat el llibre B,
que, en efecte, m’interessa molt: bravo pel programa
informàtic que m’ha triat com a possible compradora.

No em pregunteu per què, però acabo
entaforant al cistell electrònic el volum The Logic of
Life: The Rational Economics of an Irrational World,
de Tim Harford. L’autor juga a trobar sentit a
comportaments que, així d’entrada, sembla que no
tinguin ni cap ni peus. Com ara per què ens casem i
ens divorciem tant, o per què els directius de grans
empreses cobren sous obscens encara que no se’ls
mereixin. El senyor Amazon, sempre tan amable, em
farà una rebaixa si em quedo a la vegada l’anterior
llibre de Tim Harford, The Undercover Economist. I
em comunica que els clients tallats pel meu patró
han comprat també Predictably Irrational: The
Hidden Forces That Shape Our Decisions, de Dan
Ariely, un paio que vol demostrar que no som tan
racionals com ens pensem. Primer exemple: ens cura
abans el mal de cap una medicina amb marca que un
genèric barat. Segon exemple, aquest de collita
pròpia: jo mateixa m’he deixat seduir avui pel llibre
d’Ariely, quan fa mesos em va caure a les mans en la
traducció catalana (Les trampes del desig, Columna) i
no vaig tenir ni tan sols la temptació de fullejar-lo.❋

AMBAQUELLA

EVA PIQUER

ALEGRIA

Els pèls corcaven de blaupunys l’aigüera
perquè, en besar-te el roig de la caputxa,
no s’exhaurís el guix de la carena.

L’estrèpit sord dels estris de terrissa
hagués estat l’antena que ens dugués
a l’espai altre on no esclafeix cap cep.❋ ❋ ❋
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