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XAVIER THEROS

Aquest any se celebra el trentè
aniversari de l’aparició del
punk. I des de fa mesos,
intel·lectuals de tota mena

aprofiten l’esdeveniment per discutir si
aquest moviment surt del dadaisme i el
situacionisme (com defensava Greil
Marcus a Lipstick Traces). O és un fill
menor de l’Escola de Frankfurt. No
obstant, dubto que els punks
—adolescents la gran majoria— sabes-
sin qui eren Tzara, Adorno o Huel-
senbeck. Per a ells, els antecedents eren
molt més clars: les bandes de Glam
Rock de principis dels setanta, la santa
Velvet Underground i formacions nord-
americanes com els Stooges, Television
o New York Dolls. Grups dels quals
eren hereus els joves Ramones que
—l’any 1977— en el seu concert a Lon-

dres, van tenir els futurs Sex Pistols i
The Clash entre el públic.

D’aleshores —gràcies al nas pels ne-
gocis del duet McLaren &
Westwood— aquell corrent marginal
es va convertir, sense que ningú en fos
gaire conscient, en un moviment trans-
versal que va afectar —i encara
afecta— l’estètica, les arts i les formes
de pensament. Nihilisme concentrat,
hostilitat cap a la societat benestant i
unes ganes tremendes de divertir-se.

El punk va arribar molt aviat a Cata-
lunya. Segurament perquè va ser el pri-
mer moviment popular que es va poder
gaudir amb llibertat, després de dèca-
des de dictadura. Aquell 1977, a TVE
triomfava la sèrie Vacaciones en el mar.
Tanmateix, una nit, per la petita panta-
lla van sortir unes imatges que deixa-
ren tota la família xocada. Segons el

locutor del reportatge, l’última moda a
la capital anglesa era clavar-se imperdi-
bles a la cara, ballar pogo com epilèp-
tics i donar-se trompades. Pel que sem-
blava, els joves de la Gran Bretanya,
farts de viure a l’atur, s’havien tornat
tots bojos. Aquell programa de televi-
sió seria molt vist i comentat. I en certa
forma, tota una generació de joves
—atrets per la ferum de sofre que
desprenia— va adoptar aquella barreja
d’ingenuïtat, sarcasme i ganes de cridar
l’atenció.

L’efervescència que va seguir a la
desaparició del franquisme ja va prepa-
rar el terreny. A Barcelona, el juliol de
1977 es van celebrar les Jornades Lli-
bertàries del Parc Güell, tan impor-
tants per tantes coses en la història re-
cent catalana.
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Acabo d’aterrar a
Frankfurt, la terra pro-
mesa, la de les traduc-
cions a altres llengües,

la dels lectors a cabassos, la de
les autopistes sense límit de ve-
locitat... I ara que ja no puc
fer-me enrere, que ja no puc
fer res més que acceptar mon
destí, me n’adono.

Els escriptors en llengua es-
panyola que viuen i treballen a
Catalunya no vindran a la fira.
Se’ls va convidar, però van dir
que no. També hi va haver al-
gun escriptor en llengua catala-
na que va dir que tampoc. I
fins i tot n’hi ha hagut algun
d’injustament oblidat, com per
exemple l’artista català de fa-
ma internacional Evru (abans
Zush) que, entre altres geniali-
tats, fa llibres a mà que són
obres d’art cotitzades a tot el
món. (Sembla com si el llibre
només existís des de Gutem-
berg). Els altres, però, som a
Frankfurt. I ens hi acompa-
nyen els de l’Institut Ramon
Llull, els de la Conselleria de
Cultura i en Cuní, en Calixte
Bieito, en Bassas, en Jaume Si-
sa i en Tàpies. Se n’adonen?

Demà o demà passat s’esde-
vindrà la conspiració. La qües-
tió només és saber com. Potser
explota l’hotel on ens allotgem
tots. Potser ens prenen com a
ostatges. Potser ens tanquen a
la fira i ens humilien a sota de
la foto d’en Pla. El cas és que,
catalans, heu d’estar preparats
per si no tornem a la pàtria.
S’extingirà el Llull, la Conselle-
ria de Cultura, la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió i
la Literatura Catalana en Ma-
júscules.

Tota? No! Quedarà la Lite-
ratura Catalana que s’expressa
en llengua castellana. Quan els
que som a Frankfurt morim,
els escriptors castellans seran
els amos del tros. Sortiran a la
Gran Enciclopèdia Catalana i
guanyaran el Sant Jordi. I
quan els convidin a les fires en
tant que cultura catalana, sí
que sortiran als telediarios es-
panyols. Ho tenien tot pensat.
És una conspiració. Per això,
demano, per favor, a aquest
diari, una necrològica exagera-
da i llepona. I als de La Casa
del Llibre, que em facin un apa-
rador funerari, però per mi so-
la. Només faltarà que l’hagi de
compartir amb alguna autora
de les denominades sensibles i
que, a sobre, estan bones. Ni
hablar.

El curt regnat del punk català
Crònica dels 30 anys d’una generació àcrata que no va creure en el
futur per viure un present hedonista amb pulsions de crítica social

Una parella de joves punks, a Premià de Mar l’any 1982. / A. XALABARDER

Demano...
EMPAR MOLINER

Lluís Muntada ressenya el darrer llibre del Nobel Naguib Mahfuz � Miquel
Jurado entrevista el pianista Francesc Burrull � Josep Casamartina analitza les

exposicions de Joaquim Chancho i Narcís Comadira a Barcelona


