
tar que ell fora qui gravara el
disc, i ho fera allà, en aquest sen-
tit ells van respectar tot això”.

El secret de la seua enorme
projecció és un so que ha bascu-
lat des de la tradició novaiorque-
sa que aniria de Television als
Strokes, fins al que practiquen da-
rrerament grups tan
melòdicament contagiosos com
els francesos Phoenix, en un disc

que sembla compost, arranjat i
tallat per a seduir grans audièn-
cies. Un debut que no sembla tal,
i amb què s’han desmarcat tam-
bé de comparacions odioses, tal
com assevera Papu quan diu:
“Buscàvem una producció més
elaborada que tot l’anterior, i des-
marcar-nos una mica de tot allò
que féiem fa dos anys. Més arran-
jaments, més imaginació en el
tractament de les bateries i rit-
mes més ballables”. De manera
que ja ningú no els puga conside-
rar com els Strokes valencians,
ja que, argumenta: “Abans

gravàvem en directe, cru
i brut, com el primer disc
de Strokes, però aquella
va ser pràcticament l’úni-
ca semblança, a part de
la primera presa del te-
ma Faster Love”. La
discogràfica nord-ameri-
cana Nacional Records
està a punt d’editar el seu
disc per al mercat
americà, fet que els mem-
bres de la banda confes-
sen: “No podíem ni
creure, i més abans que
el disc eixira a Espanya”.
De moment, encaren el
futur amb cautela, ja que
tot i que si que pensaven
“que el disc estava a l’altu-
ra de qualsevol altre
grup de fora”, el que no
tenien tan clar és que
“des d’ací es poguera fer
força perquè tinguera
distribució internacio-
nal.” Per això esperen
amb il·lusió la possibili-
tat, molt real, de fer gira

americana (“encara no sabem
quan”) i poder passejar unes
cançons amb què, més enllà de
la seua actitud, no hi veuen mas-
sa paral·lelismes en l’escena lo-
cal: “Quant al so, no hi veiem
semblances, però sí que hi veiem
que hi ha grups con La Habita-
ción Roja, que han fet molts dis-
cos i s’han pres les coses molt
seriosament, tal com puguem fer-
ho nosaltres en un futur. També
hi ha grups nous com Castleva-
nians, que en un futur poden do-
nar a parlar”. Paraula d’un músic
amb les orelles ben obertes, que

diàriament escolta de tot, des de
“música clàssica o Chet Baker
fins a músics actuals com Beach
House, Darwin Deez o Wilco”.

F rancesc Bononad (Taver-
nes de la Valldigna, 1977),
filòsof i escriptor, és un

malson per als amants de l’eti-
quetatge literari. Després de de-
butar amb Empremtes en la neu
(Laertes, 2007), amb Cotxes
nous, cotxes d’ocasió, cotxes de
quilòmetre zero (El Cep i la Nan-
sa, 2008) va generar desconcert
i admiració per una proposta
que combinava poesia, prosa
poètica, reflexió filosòfica i els
nous llenguatges d’Internet.
Amb Facebook, del 2010, editat
en la mateixa editorial “petita”
que, confessa, “em deixa anar al
meu aire”, ha fet un pas més:
partint de l’assassinat de Marta
del Castillo i les seues petges en
mitjans i xarxes socials, Bono-
nad lliura una proposta on
l’atractiva presentació formal,
entre el còmic i l’estètica de xar-
xa, conviu amb un contingut
críptic que posa a prova la mira-
da després del vistós convit.

Per orientar el lector, po-
dríem parlar de postliteratura
de l’era Internet. O, menys
ampullós, un llibre en els llin-
dars de la literatura. “Estar en
els marges és el que m’interes-

sa”, confirma Bononad, “però so-
bretot apunte cap a la literatura
de la brevetat, el fragment, els
materials de construcció deixats
caure perquè el lector cusa els
pedaços. És molt exigent, però
vull que el lector participe, que
esdevinga un creador”. Sobre el
fil conductor, el tractament
mediàtic de l’assassinat de Mar-
ta del Castillo, Bononad apunta
que el va sorprendre “la
publicació en mitjans de les con-

versacions del tuenti d’aquesta
xica. I que el presumpte assassí,
Miguel Carcaño, canviava les
versions dels fets. Havia d’escriu-
re alguna cosa sobre això i la ma-
nera de fer-ho era reproduir un
facebook literari”.

Contat així, sembla senzill.
Però el tema de les versions de
Carcaño serveix per traçar un
símil agosarat amb la creació
literària. “Era un tema delicat,
tractar literàriament un tema
tan morbós, un passeig en el fil
d’aram, però en literatura qui
no arrisca no guanya”, senten-
cia. Tornem a la part visual:
“Som una generació més audio-
visual que no literària i m’agra-
da aquella confluència de gène-
res”, diu. De fet, “el lector pot
quedar-se en el text o, si vol en-
dinsar-se més, pot cercar les re-
ferències que n’apareixen en el
llibre”. Una aposta on, malgrat

l’aparença de postmodernitat,
Bononad troba el seu referent
en una persona d’una altra
generació, Josep Palàcios, a qui
considera un mestre. I quin serà
el pas següent? “No ho sé ni jo,
però em trobe molt còmode en
l’estètica de la brevetat, sempre
amb la màxima que siga poètica,
i l’assaig entés com a prova, com
a experiment. M’agrada escriu-
re nosequès, com ho va definir
algú”, confessa enjogassat.

Amb freqüència, la condició
de docent universitari va
acompanyada de l’oblit del

públic alié a la recerca erudita,
aquell per a qui les notes a peu de
pàgina o les bibliografies exhausti-
ves són més aviat molestes. To-
thom hauria d’acceptar que
l’erudició exigeix procediments es-
pecífics que garantisquen el pro-
ducte final. Però els erudits hau-
rien de reconéixer alhora que, de
fet, també han generat al llarg dels
anys un grapat de maneres que
són pura aparença, vestimentes
sense cap altre objectiu que donar
gat per llebre, borumballes que di-
fícilment mantenen la seua essèn-
cia purament ritual fora de les au-
les. És d’agrair, doncs, que profes-
sors com Enric Balaguer, que de fa
anys ocupa una càtedra de litera-
tura a la universitat d’Alacant, in-
sistisca a presentar en el mercat
editorial productes que, sens dub-
te, es deuen a la seua dedicació
investigadora, però que arriben al
públic amb l’embolcall de la pura
reflexió sobre la literatura que
fem o que llegim, i sobre el món
que vivim. Algú dirà que en La vul-
garitat i altres tribulacions dels nos-
tres dies (6 aproximacions al pre-
sent) (Tres i Quatre, 2010), encara
hi queden recialles de la retòrica
acadèmica, però qui no acceptarà
que no és fàcil mantenir l’equilibri
entre el text que raonablement exi-
geix la pura erudició i el que, sen-
se renunciar a la presentació de
les fonts, de les lectures fetes, dels
altres amb qui un discuteix, no
cau en els tics de la citació
sistemàtica o de la paràfrasi gens
onerosa? Propose al lector pacient
que, abans o després d’endinsar-
se en les sis aproximacions al pre-
sent, pose l’ull en la petita
introducció, en el que s’hi diu i s’hi
suggereix. Tinc la convicció que,
com en el meu cas, hi descobrirà
un mapa conceptual dels proble-
mes amb què s’enfronta l’assagis-
ta que vol trencar les fronteres aca-
dèmiques i, des de la literatura,
oferir als lectors una anàlisi atrac-
tiva dels temps que corren. Com,
si no, hem d’interpretar la
reivindicació que s’hi fa de la
“distància” com una exigència per
a l’anàlisi correcta? Sens dubte, cri-
da l’atenció que en una anàlisi del
present, més que aprofundir so-
bre la necessitat d’una tasca sem-
blant, se’ns recorde la distància

necessària per a mantenir la clare-
dat del judici. Com, si no, hem de
llegir la confessió que l’autor ens
fa de ser “un fan de la citació”? Les
aproximacions que Balaguer es-
criu sobre el present van
sistemàticament acompanyades
dels judicis d’altres pensadors. In-
corporar al discurs propi el que
altres han dit és un d’aquests pro-
blemes de què parle i, no resolt del
tot, potser porta l’autor a aquesta
confessió introductòria. Personal-
ment, preferisc els moments en
què Balaguer viatja sol, o en què
així ens ho fa creure; i fins i tot
m’atreviria a suggerir que hi fal-
ten més desacords, més discussió
amb posicions contràries. I, final-
ment, com, si no, hem d’avaluar
altres confessions com ara la
pràctica de “l’escriptura desimbol-
ta”, en una clara remissió a l’encar-
carament de la prosa erudita, o
aquest esplèndid “jo sóc un profes-

sor de literatura”, adduït en l’ins-
tant precís en què es recorden els
“pensadors” que han trepitjat els
camins de l’anàlisi del món con-
temporani. Hi ha, tot sembla indi-
car-ho, un fons de més pes: el de la
reivindicació del coneixement,
d’una certa mena de coneixement,
allunyat de les certeses definitives,
com a fruit de la literatura. Bala-
guer no s’està de reivindicar-lo,
però potser ho fa amb la boca més
petita del que caldria, quan ens re-
corda “el paper cognitiu de la lite-
ratura sempre i en tot moment,
però especialment pel que fa al
món dels nostres dies”. Tot plegat:
un bon grapat de pols d’atracció
que s’afegeixen als que el lector
trobarà a bastament en cada un
dels sis itineraris, autònoms però
complementaris, amb què Bala-
guer pensa els temps que corren.

Components de la banda
valenciana Polock.

A MANERA DE TASCÓ

Pensar el present
Vicent Alonso

En els llindars
de la literatura
Francesc Bononad i la desconstrucció
de convencions literàries amb ‘Facebook’

L’escriptor Enric Balaguer. / pepe olivares

XAVIER ALIAGA, València

Coberta del llibre.

Propose al lector que
pose l’ull en la petita
introducció, en el que
s’hi diu i s’hi suggereix

Preferisc els moments
en què Balaguer viatja
sol, o en què així ens
ho fa creure

El disc sembla
compost, arranjat i
tallat per a seduir
grans audiències

“Buscàvem una
producció més
elaborada que tot
l’anterior”

Esperen amb
il·lusió la possibilitat,
molt real, de fer gira
americana

“Sobretot apunte
cap a la literatura
de la brevetat”,
comenta l’escriptor
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Feia molt de temps que no
brollava a València una
banda amb tanta projecció

exterior. Fa només un parell
d’anys, Polock eren uns descone-
guts. Hui en dia, acaben de debu-
tar en format llarg amb un tre-
ball gravat a Berlín per un pro-
ductor alemany, amb una de les
discogràfiques capdavanteres de
la independència estatal (la ma-
teixa en què militen La Habita-
ción Roja), i, el que és més impor-
tant, estan a punt de veure el seu
disc publicat en països com els
Estats Units, el Canadà, Mèxic i
el Japó. Papu, el vocalista i com-
positor principal d’una banda
que completen Marc, Alberto,
Paul i Sebas (així, directament
sense cognoms, con volent ratifi-
car la seua normalitat) ens expli-
ca que “abans de contactar amb
Mushroom Pillow [la seua casa
de discos] i altres discogràfiques,
ja en teníem un grapat de
cançons que volíem traure, i va
coincidir que just havíem fet
amistat amb el grup Photo, que
havia tret un disc amb Berend
Intelman, que és el seu produc-
tor”. El contacte amb Intelman
és va perllongar durant més d’un

any, a la manera actual, mit-
jançant la tecnologia i el correu
electrònic, fins a la gravació defi-
nitiva a la capital alemanya: “Du-
rant més d’un any li enviàrem les

nostres cançons i ell ens deia què
li semblaven. Després, amb Mus-
hroom Pillow, vam arribar a un
acord amb ells en el qual no te-
nien cap problema per a accep-

U n indicador que l’obra
d’un escriptor ha esdevin-
gut clàssica i ha calat pro-

fundament en la societat és, pot-
ser, que el mateix nom de l’escrip-
tor adopte forma d’adjectiu.
Quan sentim a parlar d’un espec-
tacle dantesc o d’una maniobra
maquiavèl·lica, quan aquestes ex-
pressions són pronunciades per
individus que no han llegit Dant
ni Maquiavel, o que ni tan sols
saben qui foren Dant i Maquia-
vel, assistim a un homenatge a
l’aportació singular d’aquests au-
tors. Rumie això en acabar de lle-
gir-me l’últim llibre de Kafka que
he tingut a les mans, Amèrica, la
novel·la menys kafkiana i menys
pessimista de l’autor, tot i que de
kafkiana, i de pessimista, n’és bas-
tant. Llegir Kafka és un exercici
de masoquisme, de patiment,
però alhora de plaer i de luci-
desa. De fosca bellesa. Qui mos-
tra millor que ell la circumstàn-
cia i les frustracions de l’individu
modern? Qui plasma amb més
precisió la deriva alienadora de
la societat, amb el procés de
deshumanització de l’home, ca-
da vegada més peça insignificant
d’un monstruós engranatge? Qui
reflecteix com ell la incapacitat
dels individus contemporanis
per a entendre’ns? Kafka té, com
tot artista, predecessors (se
m’ocorre, ara mateix, l’immens,
l’enigmàtic, Herman Melville),
però Kafka té, sobretot, infinits

seguidors. Qui, dels que ens dedi-
quem a la creació, tant fa en quin
àmbit, no n’està influït? I això pas-
sa, crec, no sols perquè és un es-
criptor excel·lent, com també ho
són Proust, Joyce, Mann, Borges
o Faulkner, sinó perquè el món
en què vivim és kafkià. És a dir, a
banda d’un gran escriptor, Kafka
és, deliberadament o involuntà-
riament, un visionari. Kafkians

són molts dels tràmits adminis-
tratius, laberíntics, que fem, kaf-
kiana és la nostra impotència da-
vant del poder, kafkià és el pro-
cés creixent d’incomunicació i
d’insensibilitat entre els ciuta-
dans, kafkians són molts dels
malentesos que patim cada dia,
kafkiana és la progressiva
aniquilació de la vida privada…
Que diferents, la vida dels nos-
tres avis i la nostra! La
burocràcia i les càmeres se’ns
han infiltrat en tots els teixits de
l’existència. Les institucions, els
mercats, les forces que governen
el món, sovint són inintel·ligibles.
Kafka és pertot: en els passadis-
sos de l’ONU, però també dins de
casa. La crisi mundial que patim
—econòmica, ecològica, moral,
etc.— és una apoteosi kafkiana.
Vull creure que som prop d’un
punt i final del kafkianisme. Que
s’acosta un canvi de rumb. Cap a
on?... Cal un nou visionari, que
ens traga de l’atzucac, que assen-
yale altres camins, que parle
d’una societat menys desespe-
rançada, on l’individu no siga un
titella. De moment, però, vivim
immersos en ple kafkianisme.
Kafka és pertot, fins i tot en les
samarretes dels turistes que visi-
ten Praga i que no el llegiran
mai. Llàstima! Perquè els seus lli-
bres són d’aquells que fan més
savi qui els llig. I de saviesa, en
aquest món, n’anem molt neces-
sitats.

Ve la pàgina 1

L’exèrcit republicà estava en
desbandada i després del colp
del coronel Casado es vivia a
Madrid la vergonya d’enfronta-
ments entre republicans amb
Franco a les portes de la ciutat.

“A Monòver hi havia molta
gent que arribava buscant vies
de fuga, però se n’havia de tor-
nar o dirigir-se a Alacant, per-
què no hi havia espai en els avio-
ns”, continua Castellote, “eren
coronels de l’exèrcit, comunis-
tes, gent molt coneguda. Alguns
de nosaltres havíem d’anar d’es-
corta amb ells fins a Alacant a la
cerca d’una eixida a l’estranger.
Els guerrillers custodiàvem els
avions fins que no en va quedar
cap en terra. Van eixir a la fi tots
volant. I llavors va succeir.
Anàvem a replegar-nos quan va
arribar un camió descobert amb
tropes lleials al colpista Casado.
“Reunisquen-se tots ací i entre-

guen les armes!”, van cridar.
“Però nosaltres vam replicar
que només ho faríem als nostres
comandaments. Finalment vam
poder eixir d’aquella ratera i tor-
nar a València”.

L’aventura de Rafael Castello-
te havia començat mesos arrere,
quan mobilitzat en l’anomenada
quinta del biberó, la del 1941, va
eixir amb els seus camarades de
la Font de la Figuera en direcció
a Barcelona per a incorporar-se
a les dues divisions de les JSU.

“Però estava preparant-se
l’ofensiva de l’Ebre i els faltava
gent, així que quan vam arribar
a Salou, Líster ens va fer baixar i
quedar-nos-hi per a participar
en la batalla. Les condicions d’es-
pera eren roiníssimes, sense
menjar, dormint en terra, sense
mantes, polls. Pura misèria, així
que vam anar cap a València i
allà ens van proposar formar
part de la guerrilla. El 14 Cos de
l’Exèrcit estava a Benimàmet i
vam passar una setmana apre-
nent a posar bombes davall les
vies de tren. Una vegada ensinis-
trats, vam anar a Granada, a Sie-
rra Morena, que fins i tot no esta-
va ocupada per l’enemic. Vam
creuar la línia de foc i vam pas-

sar quasi un mes posant explo-
sius en els ponts i les vies i els
camins. De dia ens amagàvem
en una zona de molt de matoll i
de nit actuàvem”.

Els guerrillers republicans
depenien de l’exèrcit, però en
realitat la seua estratègia estava
dirigida pel PCE l’últim any de
la guerra.

Segons conta Tuñón de Lara,
els últims dies de Monòver van
suposar una aventura per als
líders comunistes i republicans.
Abans de l’eixida de La Pasionaria
en el Dragón, va tenir lloc una reu-
nió dels quadres que quedaven
del PCE amb Vicente Uribe i To-
gliatti, del PCI. Es va decidir que
s’hi quedaren tres homes: Checa,
Togliatti i Claudín. En eixir de l’ae-
roport amb cotxe van ser detin-
guts pel cap del SIM d’Alacant per
ordre dels casadistes, però l’agent
d’intel·ligència era vell amic de
Claudín i els va alliberar. Altres no

van tenir tanta sort
i van ser tancats en
presons com Sant
Miquel dels Reis
fins que va arribar
Franco el 30 de ma-
rç d’aqueix any fu-
nest i els va afuse-
llar, entre ells esta-
ven Casto García,
Manuel Navarro i
altres comunistes
que es quedaven
per organitzar la re-
sistència.

Castellote no va
acabar els seus so-
bresalts polítics
amb la guerra ci-
vil. Com a membre
actiu del PCE a
València, va ser
una de les vícti-
mes de la llegen-
dària “caiguda” de
la cúpula obrera
valenciana el 1968,
a les mans de la in-

fausta policia franquista conegu-
da com a Brigada Político-So-
cial; amb el difunt Antonio Palo-
mares al capdavant.

Ara, en la pau de la demo-
cràcia, li brillen els ulls d’entu-
siasme a aquest lluitador de gai-
rebé 90 anys, en recordar aque-
lls dies en la posició Dakar. La
mateixa Dolores Ibárruri, en les
seues memòries, relata des del
seu punt de vista, el testimoni
de Rafael. Escriu la mítica líder
revolucionària. “Jo acabava les
pàgines de la meua obra El últi-
mo camino recordant com un
grup de guerrillers va venir a
acomiadar-se a l’aeròdrom de
Monòver. ‘Salut camarada Pas-
sionaria. Fins prompte!’, van dir.
Els vaig abraçar a tots”.

Rafael Castellote, amb el seu
testimoni, posa punt final a aques-
ta història amb les paraules de la
icona comunista europea. Aque-
lles paraules tristes exclamades
sobre el soroll de les hèlixs del
Dragón: “Tinc molta confiança en
vosaltres. Però feu-vos-en la idea,
la situació no és molt bona…”.
Aquells guerrillers quasi adoles-
cents, ja ho sabien, “la situació va
ser la pitjor possible”. La guerra
estava perduda per sempre.

Rafael Castellote, en l’actualitat. / jesús císcar

El món segons Polock
La banda valenciana debuta amb un disc gravat a Berlín
i distribuït als mercats americà i japonés
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