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Els llibres disc dedicats a
Pascal Comelade i Billie
Holiday, dibuixats per
Max i Tha, respectiva-

ment, es distingeixen dins del con-
junt de la col·lecció MusicComics
perquè en lloc de recrear elements
biogràfics dels músics opten per
transcriure en imatges les sensaci-
ons de la seva obra.

El que tracta sobre Pascal Come-
lade, subtitulat Lo piano vermell,
ho fa com una narració autònoma,
una divertida i referencial histori-
eta estructurada sobre l’eix d’una
investigació irreal que es conver-
teix en un viatge que finalitza al
cim del Canigó i que ha estat pre-
cedit pels seus corresponents des-
cobriments i coneixements, no
gaire científics i més aviat extrava-
gants. És una recerca que defineix
una nova geografia condensada
d’uns Països Catalans capitalitzats
pel barri de Gràcia, oberts al mes-
tissatge i tamisats per l’òptica sur-
realista. Un paisatge i uns perso-
natges que defineixen una atmos-
fera vitalista, juganera i fins i tot
lleugerament subversiva, en plena
sintonia amb la dotzena de temes
triats dels 25 concerts que va inter-
pretar en la seva gira del 2006.

Canciones, el subtítol del llibre
sobre Billie Holiday, ja indica que
Tha, pianista a més de dibuixant, ha
triat la recreació fragmentada per
apropar-se i apropar-nos a l’univers
de la cantant de jazz. Amb aquesta
finalitat, ha triat 19 cançons que
transmeten la interrelació entre la
seva vida i el seu vessant artístic, i
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Música popular
en vinyetes (i 2)

❋

sobre aquestes cançons ha constru-
ït petites narracions. En aquesta
ocasió les seqüències de poques i
grans vinyetes generen atmosferes
paramusicals que complementen
amb suggeriments narratius les his-
tòries que descriuen les lletres de
les diferents peces musicals.❋

Pascal Comelade
Lo piano vermell
Max i Miquel Jurado

Billie Holiday Canciones
Tha i Miquel Jurado
Discmedi
Barcelona, 2008
Preu: 24 euros
Pàgines: 64

Escric amb pols el meu nom efímer
esllavissant-se la terra seca entre els meus dits.
L’aire l’acull i se l’endú vagabunda
als cels del món, enllà, lluny del meu cos,
que resta immòbil, sostenint-se sobre les arestes,
dels temps que encara queda per viure.
Veig el meu nom envolar-se, manyac entre els fils invisibles
de brins d’aire, i respiro sense nom propi.
Ésser tan sols, impàvid, sense ànsies ni recança,
buit de nom, inabastable.

De la terra vinc i a la terra tornaré,
tombant un dia com qualsevol altre,
amb la sorpresa de la mort
tatuada a la retina, com a darrera imatge.

Lurdes Malgrat
Lleida, 1969

Títol poemari: Terra fonda
Editorial: Cossetània

De putes,
metges
i caixeres
Isabel-Clara Simó diu al final de
l’interessantíssim Els racons de la memòria (Edicions
62) que ella ha escrit amb passió, deixant-s’hi la pell:
“Com cal que sigui, i malgrat tots els companys que
n’han fet un negoci i només saben parlar de fer-se la
vida amb els llibres, com les putes diuen que es fan
la vida amb el cos”. En efecte, estimada Isabel-Clara,
escriure val la pena si no pots no fer-ho. Si t’hi va la
vida. Ara bé, conec escriptors que aspiren a viure
(poc o molt modestament) d’allò que escriuen, i crec
que és una aspiració prou legítima. Una altra cosa
seria que pretenguessin fer-se rics. En aquest sentit,
la literatura sol ser una inversió pèssima. I d’aquí ve
que l’ofici d’escriptor tingui un prestigi social relatiu.
Segons una enquesta divulgada no fa gaire, ben poca
gent aconsellaria a un fill o a un amic que optés per
fer carrera literària. Hi ha, això sí, una professió
encara menys recomanable: la de militar.

Llogo Una historia de Brooklyn, una pel·li
independent americana del 2005. M’agrada força,
però potser només és per comparació: la veig just
després d’un bunyol titulat Vicky Cristina Barcelona i,
en aquestes circumstàncies, qualsevol cinta més o
menys correcta em semblaria una obra mestra. Una
historia de Brooklyn narra la separació d’una parella
d’escriptors: ell va ser temps era temps un autor
reconegut, però avui s’arrossega d’editorial en
editorial i col·lecciona cartes de rebuig. El glamur de
l’escriptor d’èxit qui sap on para.

Ai, el prestigi professional. Llegeixo al blog
de Maria Escalas que l’altre dia, en un supermercat
de Mataró, una dona que estava pagant va preguntar
a la caixera si la recordava. Resulta que totes dues
havien anat a la mateixa escola, i que una insultava
l’altra dient-li cerda empollona. La venjança: “Doncs
ara jo sóc metge, i tu ets caixera”, va deixar anar la
clienta, abans de recollir les bosses i marxar amb pas
triomfal.❋
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