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ue vivim en la cultura de
l’èxit ràpid –i d’un oblit encara més veloç– sem-
bla cada cop més una obvietat que, no obstant
això, funciona i d’una manera especialment in-
justa, en certs casos. El de Víctor Bocanegra
n’és un: responsable del Bloc de lírica dura
(Agharta, 2005), l’immens homenatge al seu
amic, antic company de grup i per sobre de tot,
artista Josep Pepe Sales, ha passat pràcticament
desapercebut no només als mitjans –que po-
dríem dir que encara s’han comportat prou bé,

en el seu cas– sinó sobretot a les botigues de
discos, on des que s’ha publicat ha estat siste-
màticament amagat al racó trist i deficitari de
la música escrita en català. Precisament perquè
es tracta d’una reactivació interessant i neces-
sària de la seva carrera musical dinou anys des-
prés del seu primer capítol –darrere de Víctor
Bocanegra s’hi amaga el poeta i traductor Víc-
tor Obiols (Barcelona, 1960)– i d’un monument
sonor a Sales –el mateix Sales que va ser
teatralitzat per Albert Pla en l’espectacle Can-

çons d’amor i droga fa un parell d’anys– el mi-
llor que podem fer és començar pel principi i
refrescar el record que Bocanegra serva encara,
sincer i intacte, de l’artista.

“Ens vam conèixer a Barcelona l’any 1983, i
ja llavors el veia molt més gran que jo, tot i que
només ens portàvem sis anys. Ell ja havia vis-
cut molt, llavors, i jo en canvi era estudiant de
clàssiques i poca cosa més. La veritable relació
va començar quan vam anar a Santa Eugènia
(Mallorca) aquell mateix cap d’any, convidats

Després de gairebé vint anys allunyat dels escenaris,

el pianista i cantant Víctor Bocanegra ha
reaparegut amb Bloc de lírica dura, un homenatge sincer i

colpidor a Josep Pepe Sales (Barcelona 1954-Vallclara,

1994), lletrista del grup de culte Bocanegra que a mitjan

dècada dels 80 va donar una mica d’aire al rock en català

quan encara no havia perdut la preposició ni la gràcia.
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per la Mariona Rossell –la Musa del Pepe– i el
seu marit, Pete Sinfield, que havia estat lletris-
ta dels King Crimson. Hi havíem de passar una
setmana i ens hi vam quedar tres mesos. Aque-
lla va ser la llavor de Bocanegra”. A Santa Eu-
gènia, Sales i Víctor (encara) Obiols van co-
mençar a escriure cançons a quatre mans. El
primer hi aportava la seva experiència vital
–que no era poca– i el segon s’encarregava del
vessant més ingenu i de vestir musicalment les
peces, ja que amb vint-i-tres anys ja havia tin-
gut temps d’estrenar-se com a cantautor amb
els Barucs i havia estat guitarrista de Pau Riba.
“Quan vam tornar a Barcelona vam començar
una gira que organitzava el Departament de
Cultura de la Generalitat i que es deia I més
música. A més d’en Sales i jo, a la formació ini-
cial hi havia Coque Vázquez, Roberto Gamaza,
Àngel Blázquez i Rafa Toledo. Va ser un mo-
ment molt interessant, perquè cadascú va fer la
seva aportació musical en funció del que l’atre-
ia més. A mi, per exemple m’encantava el rock
laietà de la primera Companyia Elèctrica
Dharma, de Música Urbana, de Secta Sònica...”

El nom del grup havia nascut després que
Obiols prengués unes pastilles que li van dei-
xar la llengua negra durant uns quants dies, tot
i que, vist des de la distància –i tenint en compte
la portada de la reedició de Bocanegra U (Qua-
drant Produccions, 2006)– potser és la foscor
de la gola de la ciutat de Barcelona, que tot s’ho
empassa, el que realment caracteritza el grup:
entre d’altres, va empassar-se en Sales amb
múltiples addiccions a les drogues i fins una
estada d’un any a la presó Model (1973). “Des-
prés de molts concerts i de diversos canvis de
formació en el grup, el 1986 la discogràfica
Onomaster ens va oferir la possibilitat d’enre-
gistrar un disc al primer estudi mòbil d’Espa-
nya, El camión. Vam fer de conillets d’Índies i
l’experiència va funcionar, no només perquè els
músics que teníem eren els millors del moment
–Jordi Bonell (guitarres), Coque Vázquez (te-
clats), Andreu Simón (bateria) i Steve de
Swardt (baix elèctric)– sinó també perquè es
va generar un clima creatiu increïble al llarg dels
deu dies que va durar l’enregistrament, que es
va fer a Llavaneres i que va ser produït pel gran
Barry Sage [responsable del so del Some girls
dels Rolling Stones i del Siren dels Roxy music,

entre d’altres]”. El resultat de tan bones pre-
misses sumades va ser potser encara més bo del
que s’esperaven: Bocanegra U és, vint anys des-
prés, un disc que encara sorprèn per l’energia i
la llibertat creativa que exhibeix, pel factor po-
lièdric d’unes partitures interpretades en estat
de gràcia (i amb molt d’ofici) i per la facilitat
d’integrar en una poètica ballable –com ho va
definir encertadament un titular de l’època–
rock, funk, pop, reggae, soul i fins un fusion-
flamenc-blues avant la lettre, El meu desig, una
de les sorpreses inèdites que ens presenta la re-
edició d’enguany.

Després del disc, Bocanegra va continuar
fent concerts i component nou material per a
un segon enregistrament que mai no va tenir
lloc, ja que el 1988 en Víctor va dissoldre el
grup i se’n va anar a viure a Holanda. Aquí és
on comença el llarg viacrucis que separa Boca-
negra U del Bloc de lírica dura. “El 92 el grup va
reaparèixer per fer un parell de concerts a Lleida
i Barcelona, però llavors el Pepe ja estava molt
malalt de sida i al cap d’un parell d’anys, ja com-
pletament retirat a Vallclara, va morir. Va ser
llavors que em vaig prometre que li faria un disc
d’homenatge format per algunes de les lletres
inèdites del seu llegat pòstum, Cançons d ’amor
i droga.”

Les circumstàncies personals de Víctor
Obiols van fer que el projecte s’allargués gaire-
bé durant deu anys: no va ser fins al gener del
2003 que va presentar a la sala Harlem de
Barcelona –i amb només Joan Vinyals a la gui-
tarra– una primera versió del Bloc de lírica dura.
“Era un projecte ambiciós que requeria una sin-
ceritat absoluta, un temps poètic que havia de
passar perquè tot plegat madurés. Quan final-
ment el maig del 2005 ja estàvem a punt d’aca-
bar les mescles de les cançons se’ns va esborrar
tot. Si no ho haguéssim pogut recuperar gràci-
es a un hacker, l’homenatge a en Pepe segura-
ment encara no s’hauria publicat. Sempre pen-
so que m’ho va voler posar difícil des del cel...”

Dels 50 textos que formen Cançons d’amor i
droga, Víctor (novament) Bocanegra n’ha
repescat 17 i curiosament s’ha allunyat de la
veu esqueixada amb què cantava durant els anys
80 i també de l’embolcall més rocker. “He vol-
gut reduir la càrrega dramàtica dels textos mit-
jançant una sonoritat que a simple vista sembla
més amable: no hi ha dissonància ni guitarres
elèctriques dures, opció conscient que vol do-
nar un to més civilitzat a l’experiència dura. A
vegades, però, la dolçor de la música fa que el
missatge descarnat s’amplifiqui una mica més:
cançons com la balada 5221 o Tres acords contra
la sida em semblen caramels enverinats que
poden anguniejar molt l’oient. Potser aquesta
aproximació és a nivell sonor una mica passada
de moda. A mi m’agradaria pensar que és
atemporal.” Nocturn, Camí blanc, El bosc o Cristo
de les farmàcies confirmen que la voluntat de

Bocanegra ha estat acomplerta i amb escreix:
Bloc de lírica dura és un disc que impressiona
sense recórrer a trucs efectistes, que sap trobar
una melodia adequada per a versos tan durs com
“Jo cremo cullera i adéu” i que ens acaba fent
descobrir l’univers poètic de Pepe Sales, un
univers fosc marcat per l’addicció a l’heroïna,
el cara a cara amb la mort i una darrera obses-
sió per la religió i molt especialment la figura
del Crist clavat a la creu. “La febre religiosa de
la seva última etapa vital va ser molt artificiosa:
es va començar a penjar rosaris i creus, a pintar
crucifixions i a escoltar constantment l’Stabat
Mater de Pergolesi. No sé si a última hora, des-
prés d’haver viscut una vida tan material, li ca-
lia pensar en el misteri.”

L’evolució temàtica i espiritual de Sales pot
comprovar-se a través de la localització i l’any
en què les lletres de les cançons foren escrites.
Les de Mallorca, per exemple, són d’una corda
més lúdica (Nocturn) o agradablement críptica
(Els herois de carn i os), i són de la primera mei-
tat dels anys 80.

A Barcelona, en canvi, Sales es mou en un
registre més proper i personal. “És per això que
és tan escruixidor”, ens avisa Bocanegra, i amb
tota la raó del món: Penja’t –radiografia de la
ciutat–, Cristo de les farmàcies –escrita a
l’Hospitalet– o 5221 són tres mostres de la líri-
ca més dura i desesperada de Sales, que troba
el seu contrapunt al·legòric i simbòlic en les
cançons escrites a Vallclara, el poble de la Conca
de Barberà d’on era originària la seva família.
“Per a ell Vallclara era la terra mítica, el locus
amoenus que li servia per allunyar-se dels des-
enganys i les addiccions. En Sales hi veiem la
paradoxa d’aquell que porta una vida radical-
ment bohèmia d’algú nocturn, enamorat del
rock i enganxat a la droga però també capaç de
gaudir de la cultura i d’un refinament artístic
considerable.” Després de l’immens homenat-
ge que és aquest Bloc de lírica dura, Víctor Bo-
canegra promet que no ens farà esperar vint anys
més per treure un nou disc, i que en el seu pro-
per treball podrem escoltar per primera vegada
cançons escrites únicament per ell. I que seran
cançons d’amor...




