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És difícil escriure sobre el
laberint del Pròxim
Orient, on política és
sinònim de guerra. Sang i
violència fa massa temps
que hi senyoregen. En
aquests casos només ens
queda la literatura.
N’existeix una de
palestina, que no és
necessàriament literatura
militant. Als catalans ens
és fàcil entendre la

injustícia de confondre
cultura amb política. La
literatura catalana és molt
més que la causa del
catalanisme polític, cosa
que no treu que la Guerra
Civil i l’exili marquessin
tota una generació
d’autors. Aquesta és la
situació en què es troba la
literatura palestina actual:
entre la guerra i l’exili.

L’agost passat va morir

el poeta Mahmud Darwish,
un dels fundadors de la
modernitat literària
d’aquell país. Gassan
Kanafani és un altre nom
clau, de qui ara ens arriben,
de la mà de l’editora Maria
Bohigas (Club Editor), que
ja havia publicat la
magnífica La cova del sol,
d’Elias Khoury, dos llibres
en un: les novel·les curtes
Homes sota el sol i Retorn a

Haifa, dues fugides
impossibles, una cap al
futur i l’altra cap al passat. A
la primera, tres homes
intenten passar la frontera
cap a Kuwait amagats en un
camió cisterna. El sol, i els
records d’unes vides
trencades, són els enemics
a batre. A la segona, un
matrimoni, al cap de vint
anys d’haver estat foragitats
de Haifa, hi tornen a la

recerca del fill que hi van
abandonar. El troben
convertit en soldat israelià.
Són dos textos bells i
desesperançats, que
penetren l’ànima d’un país
desfet, d’éssers perdedors,
febles, que busquen el
sentit de coses com la pàtria
i la paternitat. Kanafani va
ser assassinat per un cotxe
bomba del Mossad el 1972. I
el drama encara dura.❋

A
rribo tard a un dinar
que apama els
primers 30 anys del
Taller de Músics, del
qual sé poca cosa.
Confesso (en veu
baixa) que tinc poca
tirada a la música en

directe, i diria que ja me n’ha passat
l’edat si no fos una solemne tonteria; de
fet, el problema és que no acabo
d’encaixar bé amb l’oferta, però això no
ve al cas. Del Taller sé que és un mite i
que va néixer en el moment perfecte, el
1979, quan les ínfules revolucionàries
d’una generació estaven en guaret i
començaven a ser canalitzades de
manera constructiva. Bon presagi, per
tant, si hom encertava el camí. Ara sé
que el Taller és un inspirat creuament
de determinació i atzar, fet en el
moment i el lloc adequats. Això ho
porta a la sang Lluís Cabrera, un home
que, com el seu nom insinua, sol anar
cabrejat per la vida: el saludable cabreig
de no estar d’acord amb les coses
òbvies, que solen ser òbvies a favor
d’algú.

Però al dinar Cabrera li ha cedit la
paraula a Santiago Auserón, a qui
tampoc conec, que està desgranant una
llarga glossa de l’ànima del Taller, aquest
intangible que fa que les coses funcionin,
i que pel meu gust abusa de la metàfora i
diu frases com ara: “L’anarquia té més a
veure amb l’ordre que amb el caos”.
L’apunto, obedient, mentre el noi, que ja
no és cap noi, mira d’explicar com aquest
magma primordial afavoreix la creació i
jo em giro cap a les escopinyes. Us
resumeixo allò que n’he tret: la música
pop, aquest comerç a vegades indecent,
és el canal per on circulen les inquietuds i
les frustracions d’una generació (o dues).
Deixar el cabal a mans de productes
artificials sortits d’OT és una bestiesa. El
Taller va néixer per ennoblir això.

El jazz els dóna l’arrel espontània i
alhora el mètode i un cert aire de
família que, dic jo, pot relligar un
crooner com Frank Sinatra amb una
llampant Katie Melua. Però el Taller
l’agafa com a excusa per elaborar
música llatina, flamenc o pop català, no
pas des de les essències sinó des de les
experiències, amb la promiscuïtat que
convingui. Ara diu Cabrera que vol
creuar la copla amb la cobla,
marededéu senyor. El Taller traspua
llibertat i canallisme, traspua aquesta
olor de Raval, del món confús i lluminós
del Raval més autèntic. Posar això en
música és dir molt. I ara, trenta anys
després, amb la potestat d’atorgar títol
oficial. Els pregunto com es relacionen
amb les institucions, i riuen una mica,
sobretot la Blanca Gallo, una dona que
és tota energia i revolta, i que oficia de
directora. És un miracle que en una
ciutat on la cultura està hiper-regulada,
intervinguda i guiada, hi hagi coses que
treballen al marge de les
administracions. Només reben diners
per posar els músics a tocar davant
l’audiència.

Han passat de 70 alumnes a 700,
cobrant les classes a preu de mercat.
Tenen intercanvis amb escoles
europees. I mantenen els mètodes
peculiars, on els alumnes busquen el
seu camí, amb dret a l’error i a la
inspiració. Ara entenc la passió amb
què Cabrera defensa les seves coses, i
entenc que en aquest context cabreig
vol dir lucidesa. Diumenge al matí poso
el CD de Santiago Auserón que em van
regalar el dia del dinar. No l’havia sentit
cantar mai, només el coneixia de nom.
Em trobo un cantant sòlid, ben plantat,
trist, i m’agrada l’acompanyament de
jazz, perquè és una música més sàvia
que el simple xim-xim del pop. Tot em
lliga i, sincerament, me n’alegro per les
utopies, perquè a vegades funcionen.❋
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