
P er bé que seria injust re-
duir les virtuts literàries
de Kapuscinski a mo-

ments de la seua immensa obra,
bastaria que ens fixàrem en algu-
nes pàgines del recentment
traduït Crist amb la carrabina al
coll (Empúries / Anagrama, 2010)
per donar compte del seu atractiu
poètic. L’anècdota dels joves
fedaïns vestits de verd i amb me-
tralletes que recorre el primer
dels articles com un suport narra-
tiu a les dades i a les opinions so-
bre el conflicte entre jueus i pales-
tins; el llenguatge, net de florilegis
i de precisió gairebé geomètrica,
amb què llança tot un grapat de
reflexions, a propòsit de fets, però
que no ho són en sentit estricte,
sinó idees que conclouen raona-
ments explícits o implí-
cits, com ara quan, ja en
els moments del llibre de-
dicats a l’Amèrica Llatina,
ens parla de la substitució
de la por de la mort pel
temor de la falta de lloc; o
la manera, tan senzilla
com efectiva, de descriu-
re el primer congrés del
Front d’Alliberament de
Moçambic, un retrat sen-
se deixalles del poder i de
l’esclavitud, que en rigor
és un dels assumptes que
recorre els articles de dalt
a baix. Exemples tots d’un
savoir faire literari que to-
thom li ha reconegut i
que també en aquest vo-
lum, publicat original-
ment l’any 1975, un pot
trobar disseminats ací i
enllà. Fins i tot, potser
com a conseqüència inevi-
table dels anys transcorre-
guts, el lector notarà l’ex-
cés en l’ús de certs retori-
cismes en el cas d’un arti-
cle com “Guevara i Allen-
de” en què els esforços
per establir paral·lelismes entre
aquests dos lluitadors per la lliber-
tat són finalment massa deutors
de recursos poc, o gens, originals
que van en detriment de la ma-
tèria tractada.

Crist amb la carrabina al coll no
és el millor llibre del periodista po-
lonés, però ens arriba en un mo-
ment especial. Fa no res que, a
Polònia, ha aparegut la controver-
tida biografia, La no-ficció de Ka-
puscisnki, en què l’autor, Artur Do-
moslawski, un deixeble seu i amic
íntim, posa en dubte aquella fideli-
tat als fets i a les persones que
Claudio Magris considerava la vir-
tut més admirable de l’autor
d’Eben o de Lapidarium IV. I, és
clar, un no pot llevar-se de da-
munt tota la tinta amb què darre-
rament se n’ha parlat. Convindria
ser prudents i esperar que algun
editor aprofite l’ocasió per a
traduir-nos l’obra de Domoslaws-
ki. Hi ha massa interessos darrere
d’enderrocar, o de mitificar enca-
ra més, la figura del reporter polo-
nés. Només cal llegir algunes de
les reaccions immediates que ha
provocat la biografia per veure
fins a quin punt, d’un text encara
no llegit, hi ha qui descaradament

s’atreveix a traure’n conse-
qüències definitives. Mentre ens
arriba la traducció de la ja famosa
biografia, i durant la lectura
d’aquest Crist amb la carrabina al
coll, he comprovat repetidament
que el conjunt no se sostindria sen-
se els supòsits de la no-ficció, és a
dir, sense el compromís de l’autor
de deixar de banda la fabulació, o
dit d’una altra manera, sense la
garantia que l’autor sap i respecta
els límits entre posar els recursos
de la literatura al servei de la veri-
tat i de la veracitat, i emprar-los
per a acomodar la realitat a uns
interessos determinats. I, encara
més, sense aquests supòsits, les
virtuts literàries de què parlava al
principi es diluirien arrossegades
pel mateix descrèdit. Llegir, com

és sabut, sempre consisteix a pac-
tar unes condicions determinades
amb l’autor. I si l’acord no es res-
pecta, tot pot acabar com el rosari
de l’aurora. No debades, el filòsof
Bernard Williams, que ens ha
deixat pàgines úniques en l’anàlisi
d’aquests problemes, afirmava
que si l’historiador ha de dir la ve-
ritat no és solament una qüestió
de classificació correcta o de bona
conducta professional, ja que es
presenta davant del públic com
“algú que diu la veritat”. I quan
estan en joc els fets ocorreguts, no
hi ha distància entre la història i el
periodisme.
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El polisèmic títol Petjades és un
intent d’atorgar coherència in-
terna a l’amalgama de contin-
guts. “Volíem fer un reconeixe-
ment a l’ofici de fer cançons. Rai-
mon se l’ha titlat de ser un can-
tautor protesta, però fa 50 anys
que compon cançons. És un
filòsof que ha reflexionat i ha
transmés coneixement viven-
cial sobre l’amor o el pas del
temps. Però al mateix temps és
un comunicador, un gran trans-
missor de missatge”, resumeix
Olmo. S’hi parla de petjades en
un sentit musical, reflectint la
volatilitat i permanència alhora
de les cançons, però també s’hi
deixa clar que darrere d’això
està la presa de consciència. Un
sentit arreplegat en les darreres
paraules del còmic: pluja, vida,
llibertat, instant, silenci, espe-
rança, lluita, mar, llum, amb
l’epíleg poètic d’un xiquet que
dibuixa un cos en els estels.

La voluntat global és la mar-
ca d’una banda que pretén con-
jugar l’influx declarat d’Ovidi
Montllor i Joan Brossa. Amb tot,
en Petjades el material de parti-
da són unes cançons alienes i
emblemàtiques. I ací l’aposta és
de risc: lluny d’haver generat
versions còmodes i agradoses a
l’oïda dels fans del cantautor,
VerdCel proposa reinterpretacio-
ns en tota regla que parteixen
de les coordenades creatives de
la banda per “donar un nou alé”
a les cançons, segons la mateixa
definició de Raimon.

Així, en Veles e vents trobem
una curosa i respectuosa visita
folk-pop, fórmula que s’accele-
ra en Treballaré el teu cos, amb
nerviosos ritmes mediterranis,
o esdevé coral en Indesinenter,
amb la veu d’Andreu Laguarda.
Cançó d’albada, mentre, propo-
sa una lectura rock amb ecos
flamencs (sostinguts en la veu
de Carles Dénia), aposta que re-

met a reeixides experiències re-
cents i que guanya múscul en la
translació en Al meu país la plu-
ja, segurament la interpretació
més lliure, obscura i poderosa
del disc. També estan els Verd-
Cel més acústics i preciosistes,
en Com un puny i Molt lluny, o
els més decididament indie pop
d’He mirat aquesta terra i de l’es-
molada Quan creus que ja s’aca-
ba. Fins arribar a La mar respi-
ra calma, una versió amb apa-
rents influències trip hop que
costarà d’assimilar als segui-
dors de Raimon, però que està
segurament entre les cimeres
del disc. Deixant de banda les
impressions subjectives que
provoca, el valor de Petjades
rau en el fet de ser una
connexió oberta entre genera-
cions. Com diu Xevi Planas en el
pròleg del còmic, Raimon pot
estar content perquè uns altres
continuen el que ell va co-
mençar.

El periodista Ryszard Kapuscinski.

Reinterpretació de Raimon

A MANERA DE TASCÓ

Mentre ens arriba
una biografia
Vicent Alonso

Hi ha massa interessos
darrere d’enderrocar, o
de mitificar, la figura del
reporter polonés

El conjunt
no se sostindria
sense els supòsits
de la no-ficció
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A València hi ha un carrer
que té geranis i ombres,
humitats i tenebrors… si

voleu saber quin és, el carrer de
Cavallers”. Han passat més de
trenta anys des que Maria del
Mar Bonet escrigué aquestes es-
trofes en la cançó Alenar, una
composició que traduïa la seua
fascinació per aquesta via de la
ciutat vella. “Quan vaig passejar-
hi per primera vegada —recorda
Maria del Mar Bonet— era com
si fos en una pel·lícula de cièn-
cia-ficció i de cop m’haguessin
transportat a la meva infància,
al meu barri de la Catedral de
Palma de Mallorca, les olors, la
llum, les cases, tot era com si
tornés a la meva infància. Fou
un moment màgic”. Molt a prop
d’aquest carrer de Cavallers la
jutgessa número 14 dels Setze
Jutges debutava a l’inici dels
anys setanta en una sala on
abundaven les barbes i les faldi-
lles de cretona d’estil hippy. “La
primera vegada”, recorda, “que
vaig cantar a la ciutat fou en el
Teatre Quart, i ho recordo molt
bé perquè vaig cantar tota sola,
només acompanyada de la meva
guitarra, però el públic em va
acollir amb molta calor”. Aquest
cap de setmana Maria del Mar
Bonet farà una petita gira per
diferents localitats valencianes,
Gandia, Catarroja, i tancarà el
diumenge al Teatre El Musical
de la ciutat de València. “Presen-
tarem les cançons del meu disc
Terra secreta, que recull una mi-
ca les meves referències, els can-
tants i músics que m’han acom-
panyat al llarg de tots aquests
anys i part de la meva banda so-
nora, com Joan Manuel Serrat,
Toti Soler, Guillem d’Efak o
Joan Bibiloni”. Dins d’aquest ín-
dex de músics que han puntejat
la seua trajectòria musical n’hi

ha un de reservat per als músics
valencians. “He tingut molt bo-
na connexió amb els músics va-
lencians, per descomptat amb
l’Ovidi Montllor, amb el qual
vaig anar per primera vegada a
l’Olympia de París i a qui he vol-
gut recordar en un espectacle
realitzat amb l’escriptor Biel
Mesquida, també amb el grup Al
Tall, una trobada que va propi-
ciar un disc meravellós, amb
molta energia, i d’altres, com el
grup Trullars, Marià Albero i La
Rondalla de la Costa, Enric Muri-
llo o Miquel Gil”. Aquests dies la
cantant acaba de presentar el
seu nou disc, Bellver, un treball
simfònic que tindrem d’ocasió
d’escoltar el pròxim mes d’abril
a l’Auditori de Torrent i on entre
altres temes hi ha Les Illes de
Vicent Andrés Estellés. “Vaig
descobrir els poemes en una pe-
tita col·lecció de poesia que pu-
blicava Edicions 62 i de seguida
em vaig enamorar d’ells”. Arran
de la musicalització dels poe-
mes va conéixer el poeta Vicent
Andrés Estellés. “Vam anar a di-
nar a un restaurant vora l’Albu-
fera i parlarem molt de poesia a
mes de menjar-nos un arròs
amb anguiles regat generosa-
ment amb un vi valencià. Poder
conéixer i fer amistat amb el
poeta al qual has posat música
no sempre és possible, i gràcies
a Les Illes vaig gaudir de l’amis-
tat d’un home d’una senzillesa i
saviesa popular meravellosa”.

Des d’aquelles primeres
cançons populars de Menorca
que va gravar el 1967, Maria del
Mar Bonet ha anat aprofundit
una trajectòria artística a partir
de la Mediterrània com a teló
sonor i on no han faltat col·labo-
racions tan diverses amb músics
com el brasiler Milton Nasci-
mento, Pi de la Serra, Kepa
Junkera, Manolo Sanlúcar o Mi-

guel Poveda. “Des de l’inici de la
meva carrera”, assenyala, “m’ha
agradat col·laborar amb altres
músics i amb altres músiques,
això m’ha enriquit i m’eixampla
com a artista. He fet coses amb
la gent del flamenc, amb músics
orientals, grecs, italians, pro-
vençals, i espero no perdre mai
aquesta curiositat per aprendre,
per conéixer i sobretot per diver-
tir-me”. En aquesta cruïlla ocu-
pa un lloc destacat el seu treball
amb el coreògraf Nacho Duato.
“Potser una de les coses més me-
ravelloses”, diu Maria del Mar
Bonet, “que m’han passat ha es-
tat veure la meva música en un
ballet, i això és un regal que

m’ha fet Nacho Duato. Són coreo-
grafies que s’han quedat ja
obres clàssiques del repertori de
molts ballets i cada any es tor-
nen a posar en escena”. Al cap
de quaranta anys sobre els esce-
naris, ha aconseguit fer-se un
lloc fora de modes, màrquetings
i altres servituds de l’espectacle.
“Com tots els músics”, diu, “com
tots els que fem cançons, m’agra-
daria que les meves composicio-
ns fossin intemporals, que les
meves lletres i les meves
músiques ho fossin, però jo se
que això és impossible, perquè

els corrents musicals o les mo-
des t’acaben sempre influint en
un moment determinat, però
crec que si alguna cosa em carac-
teritza és la d’haver defugit les
modes, de fer allò que jo volia,
que, per altra banda, t’obliga a
fer un camí més solitari”.

En uns temps convulsos per
a la música i per a la industria
discogràfica, acaba de publicar
el seu nou disc. “Durant molt de
temps les discogràfiques han es-
tat cegues i mudes sense adonar-
se dels grans canvis que s’esta-
ven produint i el seu únic objec-
tiu era la rendibilitat econò-
mica, i ja hem vist com els ha
anat”. Diu que continua tenint
la mania d’escoltar la música en
vinil, “no hi ha comparació en-
tre el so del CD i el del vinil”. I
assenyala com un desig. “Per a
mi allò ideal, i no sé si això serà
possible en un futur, seria poder
gravar el disc en directe i en fina-
litzar l’actuació que el públic po-
gués emportar-se la gravació en-
registrada”. Aquest pròxim diu-
menge cantarà novament al Tea-
tre El Musical al barri del Caban-
yal. “Crec que a qualsevol ciutat
del món que pogués gaudir d’un
barri com el Cabanyal mai li pas-
saria pel cap enderrocar-lo”. I
afegeix: “Recordo un arquitecte
que deia que molts ajuntaments
allò que practiquen és el feísmo,
i cada vegada més ens trobem
amb unes ciutats més imperso-
nals, on s’esborren els seus ver-
taders senyals d’identitat”. I con-
clou a manera d’estendard o
bandera. “Tenim el dret moral
de defensar la bellesa enfront
dels que només volen escampar
la lletjor”.

Maria del Mar Bonet. Teatre Audito-
ri. Catarroja. 26 de març. Teatre
Serrano, Gandia. 27 de març. Tea-
tre El Musical. València. 28 de març.

D iumenge 7 de març. Al
matí, a Palma, visite la
mostra Expressionistes

alemanys, instal·lada al CaixaFo-
rum. La col·lecció que s’exposa
em serveix per a retrobar pin-
tors coneguts però també —i
això és el més excitant— per a
descobrir pintors que desco-
neixia, com és el cas de Paula
Modersohn-Becker (1876-1907),
autora d’un estil magnètic, molt
personal, que de sobte em capti-
va. Indague sobre la seua vida i
veig que patí tots els obstacles
propis de l’artista incomprés,
avançat a la seua època —només
vengué dues obres, i a amics—, i,
a més, els incomptables entre-
bancs pel fet de ser dona en uns
temps tan hostils. Morí a trenta-
tres anys, divuit dies després
d’haver parit la seua única filla.

A la vesprada d’aquell mateix

diumenge, ja des del meu poble,
m’allargue a Foios, on el grup
Adventus Musicae, acompanyat
per Alberto Ferrer, ofereix un
concert amb obres de quatre
compositores de distintes èpo-
ques de la història. Quatre noms,

com és previsible, ben descone-
guts. El concert, magníficament
interpretat, evidencia que el ta-
lent per a compondre música no
és un patrimoni masculí, mal-
grat el que diguen les estadísti-
ques de la història. D’altra ban-

da, la documentació aportada so-
bre les autores fa patent que,
malgrat que quasi totes gaudien
d’una bona situació econòmica
—la primera de les interpreta-
des, Anna Amalia de Brunswick-
Wolfenbuttel (1739-1807), pertan-
yia inclús a l’alta aristocràcia—,
compondre era, per a elles, una
carrera d’obstacles, i no sols mu-
sicals. “La meua gran tristesa:
no poder escoltar la meua músi-
ca”, diu la francesa Mel Bonis
(1858-1937), que, per cert, no era
sorda. Afortunadament, les dues
autores vives que completen el
programa, la italiana Matilde Ca-
puis (1913) i la valenciana Isabel
Manyes (1968), no ho diran mai,
això. Les coses han millorat: hi
ha moltes dones intèrprets, algu-
nes —poques— que practiquen
la direcció i escasses que compo-
nen. Al món de la música, les

dones encara tenen molt de ca-
mí per fer, més que no al món de
les arts plàstiques, on voregen
l’equilibri amb els homes. Però
ara les dones —les dones, és clar,

de la nostra civilització oc-
cidental— no han de su-
portar l’agressió de l’en-
torn ni casaments de con-
veniència, tot i que hi ha
un masclisme de butxaca,
poc visible, que s’escola
pels intersticis de la seua
vida quotidiana i les cons-
treny i les frena.

El bon gust que em
deixen la pintura de la Mo-
dersohn-Becker i la músi-
ca de les quatre composi-
tores —dones que, per
sort, no han sigut total-
ment engolides per l’o-
blit—, em provoca, però,
uns interrogants doloro-
sos. Quants talents artís-
tics han sigut ofegats, al
llarg de la història, per
l’entorn hostil, pel masclis-
me institucional, social o
familiar, per una societat
rígida i cega? Quantes do-
nes continuen patint, sen-

se pal·liatius, en altres llocs, en
altres cultures, aquesta lacra?
Quant ens hem perdut i quant
ens estem, ara mateix, fatídica-
ment, perdent?

Retorn al carrer de Cavallers
Maria del Mar Bonet repassa més de trenta anys de complicitats valencianes

NOTES DE CAMBRA

Dones
Manuel Baixauli

Maria del Mar Bonet, en una
imatge de la caràtula del seu
primer disc de llarga durada..

CARLES GÀMEZ, Valencia

“Amb Estellés,
vam anar a dinar
a un restaurant vora
l’Albufera”

“Una de les coses
més meravelloses ha
estat veure la meva
música en un ballet”

El talent per a
compondre música
no és un patrimoni
masculí
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