
Era qüestió de temps, o de constància, que
els prometedors traços apuntats per la
banda creada a Ontinyent l’any 2000
esdevingueren algun dia un producte
veritablement sòlid. Des de la base de
l’stoner melòdic, però amb incursions en
diferents colls del rock alternatiu, EPC
lliuren un treball atapeït de dianes,
impecable en la concepció musical i literària,
executat amb suficiència i arredonit per un
cridaner disseny visual. Un disc esplèndid
que els hauria de propulsar a l’òrbita estatal.

Després d’haver debutat amb Fills del
úquer (2007), els riberencs Enderrocks

fan amb El meu nom és l’oblit un salt
qualitatiu pel que fa a la factura i per
haver trobat un cert discurs propi dins
d’un estil tan codificat com el heavy rock.
Sense obviar els trets que defineixen el
gènere (actitud, cavalcades rítmiques,
guitarres punxegudes i exhibicionisme
vocal) aporten melodies encertades i
detalls de producció acurats. El disc inclou
una vibrant versió de Boig per tu, de Sau.

De vegades sorprén que certs temes no
hagen estat objecte de reflexió o de revisió.
Com a substrat d’una hegemonia vestida
amb unes altres justificacions ideològiques,
no s’havia fet encara una aproximació al
pensament reaccionari valencià. En aquest
volum, set autors s’acosten a la “tradició
amagada” de figures reaccionàries (Sevilla
Andrés, Corts Grau o Calvo Serer, entre
altres) que, en alguns casos, van evolucionar
cap a posicions més obertes i, en altres
casos, no. Un llibre que convida a pensar.

Recomanem...
ASSAIG
per ADOLF BELTRAN

DISCOS
per XAVIER ALIAGA

DISCOS
per X. A.

Des de fa unes setmanes,
al Centre de Cultura
Contemporània de Bar-

celona es pot veure una
exposició titulada Barcelona,
València, Palma. Una història
de confluències i divergències,
comissariada per tres bons co-
neixedorsde les ciutats respecti-
es, el barceloní Ignasi Aballí, el
mallorquí Melcior Comes i el
alencià —del carrer de sant Vi-
cent de dins— Vicent Sanchis.
L’assumpte té l’al·licient que
ens toca de prop, als valencians,
i que els evidents punts en
comú entre les ciutats triades i,
d’altra banda, les seues peculia-
ritats —no menys indiscuti-
bles— poden donar molt de joc.
Com diu el catàleg de
l’exposició, Barcelona, València
iPalmasón tres experimentsur-
bans de convivència en marxa,
amb uns problemes i
uns reptes molt sem-
blants i ambunes res-
postes i uns projectes
que de vegades s’ass-
emblen i de vegades
no. A més a més, són
tres ciutats que esmi-
ren de reüll, s’imiten,
competeixen i, molt
de tant en tant, com-
parteixen estratègies
o resolucions davant
d’un futur que les
afectarà igualment.

En primer lloc, hi
ha les semblances. Es
tracta de les tres ciu-
tats més grans —i po-
tents— del mediterra-
ni ibèric. Amb grans
ports i aeroports,mas-
ses turístiques i eco-
nomies diversificades i essen-
cialment exportadores. En tot
això, la geografia és determi-
nant, i les aboca al comerç. Això
ol dir una relació conflictiva
amb el medi rural, que sempre
eu la ciutat com un espai alié i
explotador, tot i que necessari
(allà hi ha els gransmagatzems,
les administracions, els hospi-
tals i els tribunals); una burge-
sia rectoramòbil i poc identifica-
da amb el país; una considera-

ble classe mitjana botiguera, i
un constant flux immigratori,
sempre difícil d’integrar. Barce-
lona no s’ajusta del tot a aquest
esquema, a causa de l’enorme
desplegament industrial del se-
gle XIX, que hi ha superposat
unaarticulació social caracterís-
tica i una major acceptació —i
instrumentalització— els sen-
yals identitaris propis per part
d’unsgrupsdirigentsmés sòlids
(i més conscients de ser-ho). Al
costat de la geografia, hi ha la
història, que hi ha aportat, més
o menys, un idioma i uns trets
culturals compartits. Això és
particularment cert en el cas de
Mallorca i València, que no de-
bades van ser conquistades pel
mateix rei, Jaume I, amb pocs
anys de diferència. Al passejant
discret, les semblances entre
aquestes dues ciutats li entren

per la vista. Ací, fins i tot s’ass-
emblen els costums polítics.

Al costat de les semblances,
hi ha les divergències, perquè el
dels negocis humans és el regne
de la diversitat. Les ciutats són
variades. Cadascuna té peculia-
ritats irreductibles, nostàlgies,
somnis i laberints propis. Les
ciutats competeixen entre elles
i a dins d’elles. Cada ciutat té
moltes ciutats a dins, i cada ve-
gadamés. Per exemple, aBarce-

lona, València i Palma, avui, els
seus residents parlen uns 250
idiomes diferents. La majoria
dels seus habitants han entrat
alguna volta al Corte Inglés res-
pectiu, però molts menys han
pujat alMicalet o a les torres de
la Sagrada Família. Els símbols
ciutadans tambécanvien.Barce-
lona ha tingutmolt d’èxit com a
capital simbòlica i real de Cata-
lunya, intenta que el seu pes a
Espanya no recule (miren les
guerres del cava, o el futbol) i es
projecta com a gran ciutat de

l’arc mediterrani europeu.
València ha trobat més obsta-
cles com a capital del seu país
(competència interna d’Ala-
cant) i no sap articular amb
eficàciaun jocde símbols vincu-
lants per a una població que té
una consciència de valenciani-
tat massa diluïda. En canvi, la
seua posició de gran ciutat co-
mercial li augura un bon futur
si sap jugar bé les seues bases
(el port i el corredor mediterra-

ni, entre altres). Palma és la ca-
pital de Mallorca, però li costa
molt de ser-ho de les Balears. I
ací les vores de lamar que sepa-
ra les illes sónuna fronteramés
marcada que les il·lusòries rat-
lles provincials. D’altra banda,
la seua posició com a capital tu-
rística de la Mediterrània és in-
contestable.

L’exposició explora amb cu-
riositat aquestes dinàmiques.
Hi ha coses molt il·lustratives,
com la comparació entre les fes-
tes i l’oci (com ens veiem nosal-
tres) els souvenirs i les postals
(com volem que ens vegen els
altres), i coses inquietants: les
maquetes de gegantins projec-
tes fracassats o les repercussio-
ns d’unaprobable pujada del ni-
vell del mar sobre la con-
figuració urbana. L’exposició i
el catàleg no responen, ni de

lluny, totes les preguntes que el
present i el futur d’aquestes tres
grans ciutats ens obliguen a fer,
però sí que insinuen perspecti-
ves incitants i ajudenal coneixe-
ment mutu. El visitant acaba
amb la sensació que que ha
ataüllat tot just una miqueta
tres ciutats que són tres mons
tremendament complexos i
amb unes possibilitats enor-
mes. També això ho tenen en
comú.

F a anys, l’estiu arribava sensemés
estremiments que el dels inno-
cents plaers del bany sobre una

plataforma de roques planes, al peu de
la serra Grossa, des de la qual et cabus-
saves en les aigües mediterrànies, i et
senties lliure de la família, dels
guàrdies de la porra i fins i tot del ban-
yador. A vegades, et cobries el cos amb
una potinga casolana a base de iode, oli
d’oliva i llima, sense cap factor de
protecció, perquè del que es tractava
era de fer-te negre i el melanoma enca-
ra no s’havia inventat. Eren temps de
vacances i no hi havia més límits que la
gota freda, és a dir, quan la tardor aguai-
tava l’orella, i tu enfilaves el camí urbà
del col·le, amb una certa nostàlgia. En
aquell moment, el bany en el Postiguet
era una trampa, i a dotze o tretze anys,
si anaves sense barnús per la platja,
t’exposaves que un municipal et
conduïra a la caserna que hi havia a la
part posterior de l’Ajuntament i allí es-
taves, fins que ton pare anava a arreple-
gar-te i a pagar la multa per la teua
impúdica exhibició, Pocs anys després,
van arribar les primeres avançades de
sueques (?) i van començar a ensenyar
les mamelles, en un càmping improvi-
sat, que s’escampava per darrere de l’Al-
bufereta, fins que una riuada se’l va en-
dur mar endins. Allò va ser, a parer del
capellà que ens feia classe de religió, un
castic de déu. Europa no era més que
una vella cortesana, perversa i viciosa.
Però finalment es van imposar les ma-
melles, perquè a canvi de sol donaven
pa i divises, i la jerarquia va capitular.
Llavors, la colla es va dissoldre: ja ha-
víem acabat el batxillerat, i molts vam
marxar a continuar estudis fora d’Ala-
cant. En part, ens trobaríem ja, entrada
la dècada dels cinquanta, amb l’ofici de
viure, de la mà de Cesare Pavese, o me-
tamorfosant-nos en insecte en un pas-
seig de Kafka, per Mala Strana. Però
quasi tots nosaltres anàvemde continu,
entre la curiositat i el desassossec, en-
mig d’un clima aspre i gens propici a la
indagació i a l’exercici del pensament
crític. I havíem de reflotar la conscièn-
cia i posar-la per davant de tantes coses
que se’ns antullaven envilides i
sòrdides. La dictadura franquista, en
aquell temps, necessitava imperativa-
ment fer-se un buit en la comunitat in-
ternacional, per no sucumbir a un
aïllament tan dilatat i penós. I nosal-
tres, els de “l’horror”, com ens deien,
volíem que pel buit entraren coneixe-
ments, idees, llibertats, debats, drets.
Quin tràngol! Espanya deixava arrere
la Conga del canuto i els mercats vocife-
raven l’assalt definitiu d’Elvis Presley.
Després arribaria l’encaramel·lat Do-
menico Modugno i, per fi, els Beatles a
la conquista dels anys seixanta. Bufa-
ven altres aires, i el nostre grup —la
generació de “l’horror”— es va tornar a
dispersar.

D’aquell grup ja s’han dispersat defi-
nitivament Ernesto Contreras, Eduar-
do Trives, Manolo Girón, Paco Herrero
Blanco, Xavier Soler, Gonzalo Fortea, i
no continue. A penes en quedem dos o
tres supervivents. I em visita un jove,
que es coneix bé la història, i que ha
valorat, amb bon criteri, l’obra literària
i artística que ens van deixar, i vol es-
criure un guió i filmar o gravar un ví-
deo on s’evoquen recorreguts, peripè-
cies, frustracions i esplendors d’unes
criatures tan horroroses. Compta amb
mi i em cita, d’ací al setembre. Quina
faena!
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A ixò era ja fa molts anys, potser
prop de vint-i-cinc, que amb Eli-
seu Climent i l’advocat i enyorat

Rafael Mansanet vam eixir del metro a
l’estació de Nuevos Ministerios, presidits
per l’estàtua eqüestre del general Franco
quan el PSOE ja feia un grapat d’anys que
governava. Admirable. Vam entrar a l’edi-

fici del ram dels transports i comunica-
cions, crec que es deia, i el personal devia
haver eixit a fer-se el café, perquè estava
tot mig desert. Finalment, ens va rebre el
senyor ministre, José Barrionuevo, des-
prés conegut per altres afers també en
relació amb el poder de qui té el poder, i
vam parlar del cas que ens ocupava. El
cas era, ja aleshores, la recepció de TV3
al País Valencià, a través dels repetidors
d’Acció Cultural. Una qüestió d’Estat, se-
gons semblava, i segons les informacions
que el ministre havia rebut de Joan Ler-
ma. El resultat de la resposta ministerial
va ser la presència de la Guàrdia Civil i el
tancament manu militari de les modes-

tes instal·lacions. Les vam tornar a con-
nectar subreptíciament i clandestina. I
passaren els anys. Alternant indiferència
i amenaces en temps de l’insigne estadis-
ta Eduardo Zaplana. Rebent promeses en-
ganyoses del ministre José Montilla. Su-
portant l’hostilitat declarada, immuta-
ble, violenta, repressiva i mortal del sen-
yor Camps i els seus col·legues de govern
i de partit. Una obsessió permanent, una
hostilitat incomprensible, irracional. O
perfectament racional i comprensible: el
vell anticatalanisme espanyol, la seuami-
serable i virulenta versió valenciana. El
menyspreu d’uns, la violència d’uns i dels
altres. Abans, entremig i ara: deu ser una

de les poques constants del darrer quart
de segle. Ara l’amenaça odiosa ha arribat
fins a Morella, i fins a les declaracions de
la senyora Sánchez de León. Que els va-
lencians no puguen veure la televisió ca-
talana, que el ferrocarril entre València i
Barcelona continue ofegat per una via
única de fa segle i mig (deu ser l’única
d’Europa occidental), que la llengua co-
muna, al País Valencià, no siga ni comu-
na ni respectada i usada pels polítics gros-
sos. Que no valguen per a res, si poden
evitar-ho, ni tan sols 650.000 firmes de
ciutadans. Passen ministres, passen go-
verns, passen partits. L’obsessió és la ma-
teixa.

E n les memòries de Bob
Dylan, Cròniques, el can-
tant americà inclou Une

saison en enfer d’Arthur Rim-
baud com un dels llibres que va
“devorar” en la seua adolescèn-
cia. A milers de quilòmetres de
distància un altre jove en període
estival i de descans dels estudis

universitaris també s’endinsava
en la lírica vertiginosa del poeta
francés. “Ho recorde”, diu Rai-
mon, “perquè, a més, va ser un
estiu especialment calorós a
Xàtiva”. També d’aquell període
serà un altre llibre significatiu en
la seua vida, L’homme révolté
d’Albert Camus. Lector contu-
maç i amb el seu nou disc quasi a
punt, reconeix “no ser una perso-

na de lectures estacionals, enca-
ra que algunes hagen coincidit
amb aquest temps, com entre al-
tres, la lectura delsDietarisdeRo-
bert Musil”. Per a l’editora de
Tres i Quatre, Rosa Raga, els lli-
gams entre estiu i llibres estan
molt units a l’adolescència. “Era
elmoment en què s’obria el perío-
de de vacances i això significava
un fantàstic interval per a sub-

mergir-te en la lectura”. D’aquell
període recorda noms comVasco
Pratolini, J. D. Salinger o Scott Fi-
tzgerald. “És un temps de desco-
briments que comparties amb
els teus amics, una llista de noms
on s’afegien també pel·lícules,
cançons, ciutats per a visitar...”

Per a l’il·lustrador Miguel Ca-
latayud “la predisposició a la lec-
tura acaba convertint-se en un
hàbit constant durant qualsevol
estació”. “En el meu cas”, conti-
nua; “comprove quementre a l’es-
tiu la lectura adquireix
continuïtat, la resta de l’any és
una cosamés fragmentada”. “Les
lectures”, diu la també il·lustrado-
ra Aitana Carrasco Inglés, “no te-
nen època, no hi ha lectures d’es-
tiu com no hi ha lectures d’hi-
vern o de primavera”. Un músic
tan poc etiquetable comDaniMi-
quel, pel contrari, està a favor
d’una certa periodicitat. “M’agra-
da personalitzar les estacions,
per exemple a l’hivern encendre
la llar i cremar essències, a la pri-
mavera m’agrada canviar d’ha-
bitació, a l’estiu llegir llibres de

plaer, perquè la resta de l’any he
de llegir molts llibres per a la
meua feina... que és un altre
plaer”. “És cert”, assenyala Mi-
guel Calatayud, “que uns llibres
determinats s’adquireixen amb
un ànim lector de reserva de va-
cances i també, d’altra banda, l’es-
tiu ofereix un temps generós per
als llibres que s’han acumulat
involuntàriament al llarg de
l’any”. “L’estiu”, comenta Aitana
Carrasco, “més que un temps de
lectura, és un temps d’avorri-
ment. Jo vaig descobrir l’avorri-
ment als estius: aquells tres
mesos de temps lliure inesgota-
ble. Crec que els xiquets han
d’avorrir-se perquè no és sinó
aleshores quan han de buscar-se
passatemps, i l’estiu és tan llarg
durant la infantesa com no
tornarà a ser-homai. I un ha d’in-
ventar el que siga per no avorrir-
se, i ací és quan apareixen els
jocs de taula, els jocs de paraules,
el dibuix, les excursions... i també
els llibres”.  Passa a la pàgina 2
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El Colibrito, una il·lustració d’Aitana Carrasco Inglés.

“M’agrada
personalitzar les
estacions, a l’estiu llegir
llibres de plaer”

“Un ha d’inventar
el que siga
a l’estiu per a no
avorrir-se”



Conta Pep Solà en la seua re-
cent biografia de Joan Vin-
yoli (La bastida dels somnis.

Vida i obra de Joan Vinyoli, CCG
edicions / Fundació Valvi, 2010)
que dies abans de morir, després
d’haver patit malalties diverses
que anunciaven l’hora definitiva,
l’escriptor digué al seu fill Albert:
“Escolta, tu creus que no hauria
de revisar tota la poesia que he
escrit? Vols dir que serveix d’algu-
na cosa?”. Sens dubte, l’anècdota
pinta l’home, però també el gène-
re i, si no tota la literatura, al-
menys la direcció que la concep
com una activitat compromesa
amb algun propòsit més que els
focs d’artifici i el vol de campanes.
Fa poc he llegit una reflexió de
Rafael Chirbes que compara l’es-
criptor amb un jugador de ruleta
que ha de començar cada partida
des de zero. No és que
Chirbes aposte per l’at-
zar per donar compte
de la creació; simple-
ment subratlla el fet de
l’essencial vagabunde-
ria de l’escriptor a la
cerca d’alguna cosa
que, a pesar dels es-
forços esmerçats, s’es-
capa i el deixa sense al-
forges per al pròxim
viatge. La biografia de
Vinyoli que ha escrit
Solà ésunexemplequa-
si paradigmàtic d’a-
quest projecte sempre
provisional i sotmés a
la necessitat constant
de refer el camí, con-
vençuts que potser hi
ha una altra sendamés
directa a la destinació
que perseguim. En pa-
raules de Chirbes: “Me-
rodeamos, pisamosare-
nas movedizas, nos
hundimos,nos extravia-
mos. Pero esta es la
esenciamismadenues-
tro oficio. Perseguir el tembloroso
instante en el que alcanza su equi-
librio la balanza, el momento en
el que la novela encuentra su au-
ra y brilla con una infinidad de
sentidos”. La biografia que ha es-
crit Solà recorre aquest singular
passeig del poeta al llarg dels con-
flictes que constitueixen el moll
de l’expressió poètica. Ami, aques-
ta visió de la tensió vital com el
nus generador i definidor de
l’obra, m’atrau especialment, per-
què emconfirmaelVinyoli en llui-
ta constant amb si mateix, a la re-
cerca obstinada del “lloc” des d’on
arribar a l’expressió més valuosa,
i conscient alhora que es tracta
d’un lloc inassolible, de manera
que un ha de reconéixer que pot-
ser el “lloc”, o “el tembloroso ins-
tante” de Chirbes—les diferències
genèriquesno tenenací cap trans-
cendència—, consisteix precisa-
ment a “embrollar-se per camins /
desconeguts i veure-ho tot de
pas”. Són versos que Solà cita per
rematar el fil conductor del poeta
que accepta, no resignat sinó
lúcid, la tibantor dels pols oposats
que l’atrauen com a motor de la
seua obra. Entre la vida adulta i

l’infant que fou, entre la realitat
fugaç i el somni d’una vida perdu-
rable, entre l’amor i lamort, entre
el qui decideix ser poeta i el qui
només viu poèticament, i, sobre-
tot la consciència de tot plegat, és
a dir, l’escissió entre el conflicte
tossut i la serenitat desitjada. Solà
ens ho apropa amb saviesa de
biògraf en contar-nos l’anècdota
del Vinyoli que, excitat per l’alco-
hol, en una pizzeria, va escriure el
poema “Cap al no-res” (“No sé per
on camino, sé només / que vaig
cap al no-res. / Fa molt de temps
que em destrueixo”) i que, hores
més tard, deixava escrites en un
sotagot del bar La Tour aquestes
paraules: “Serenità. Calma —Non
vivere sempre in follia. Aspettare
l’”altro”. Quietudine”.No vull esta-
blir relacions literàries entre Vin-
yoli i Chirbes. Els paral·lelismes

que esbosse es deuennomés a l’at-
zar de les lectures. Aquest també:
per a Chirbes la novel·la és “un
ejercicio de indagación, de bús-
quedadeunomismoentre las his-
torias y razones de otros” i, per
damunt de la resta de les conside-
racions, “no hay orden novelesco
sin punto de vista, que es tanto
como decir que no hay novela sin
que el autor ponga a prueba su
fuste ético”. El “punt de vista” de
Chirbes és el “lloc” de Vinyoli, la
talaia des d’on alguns escriptors
busquen el jo que els singularitza
entre tants altres.

mulada, arriba fins a copsar el
polsde l’estat de lamúsica experi-
mental i l’art sonor actual. No és
cap secret que els avanços
tecnològics de l’última dècada
han fet que la creaciómusical, en
el sentit més ampli, estiga més a
l’abast que mai de qualsevol per-
sona. Però caldria saber si allò ha
redundat enbenefici deméscrea-

tivitat. Ells no ho veuen massa
clar: “Els avanços tecnològics
han afavorit la democratització
del maneig d’allò sònic, i l’allibe-
rament de la creativitat en el
món sonor. Els home studios for-
men part del mobiliari casolà, i
això ha fet que molta gent es po-
guera deslligar del poder admi-
nistratiu per a fer música, però,

al mateix temps, tanca al creador
en certes actituds onanistes que
es perpetuen en la seua egoista
societat, i València n’és un bon
exemple”. No hi ha, però, espai en
les seues paraules per al derrotis-
me, ja que “mai s’ha derrotat una
idea o una actitud mitjançant ex-
clusions, ni ofegant-la amb silen-
cis en una narració, la del poder,
on només fa acte de presència
con a postres o florera. Per a de-
rrotar una idea cal oferir-ne una
de millor, i no l’autodenominada
música contemporàniani l’experi-
mental de pacotilla, que de tant
en tant ens canta l’ennassat o
afònic mercat, han sigut capaços
d’això”. Ja per acabar, a l’entrevis-
tador li assaltaunaúltimacuriosi-
tat: Quina és la diferència entre el
músic, el no-músic i l’amúsic, esta-
blerta en la contraportada del lli-
bre?: “No té gran importància, els
hem pres dels termes ‘inter-
mèdia’ de Higgins, o ‘desartista’
de Kaprow o d’’amúsic’ de Nam
June Paik”, i els consideren
adients per al seu propòsit per-
què “tot es un cúmul de símpto-
mesquepodenexplicar el fet irre-
versible que allò que anomenem
música, ja no és el que era, ni que
el treball creatiu amb el so és el
que va ser: aqueixa pastamal·lea-
ble que atrau artistes diversos,
poetes, escultors, instal·ladors,
radioartistes, discjòqueis i fins i
tot arquitectes. El que hem acor-
dat a dir art sonor, i que no és
nomésmúsica electrònica nascu-
da del laptop”. Barber considera
que “l’art dels sons ha entrat en
expansió, i aqueixa és una praxi
d’optimisme que a València brilla
per la seua absència”.

Joan Vinyoli. / gustau nacarino

A MANERA DE TASCÓ

“Non vivere
sempre in follia”
Vicent Alonso

É s autobiogràfic?”. Vet ací
una pregunta incòmoda
que sol fer-se a l’escriptor

sobre el seu llibre. Incòmoda, sí,
perquè un no sap què contestar.
Quan un publica un text com a
novel·la, com a obra de ficció,
quin sentit té preguntar-li sobre
la veracitat del que s’hi narra? A
més, quina importància té si és
o no veritat el que s’hi conta?
Afecta això la qualitat de l’obra?
No. Aleshores, per què la pre-
gunta? Per morbo? El personat-
ge principal de la meua última
novel·la perd els pares a disset
anys, en un accident de trànsit.
En un club de lectura un assis-
tent em va dir, a cau d’orella:
“Deu haver sigut dur, això dels
teus pares”. Abans de tranquil·li-
tzar-lo i dir-li la veritat, vaig
comprendre que el decebria, i
vaig callar. Al lector li agrada
creure allò que llig. Si li expli-
ques que tot és una invenció pot
sentir-se traït. I és que el lector
té raó: allò que es conta en una
novel·la —si aquesta és sincera,
si ix de les entranyes de l’autor i
no és un producte prefabricat i
postís—, allò que s’hi relata, dic,
és una vivència real. Ha estat
realment viscut. L’etiqueta
“ficció” permet una llibertat il·li-
mitada. O limitada, només, per
la versemblança, que depén
molt de la qualitat i la capacitat
de seducció del text. En boca

dels personatges, un pot posar
les paraules i les idees que pot-
ser no s’atreviria a dir en una
crònica, una biografia o una au-
tobiografia. I el mateix ocorre
amb els fets. En la ficció podem
ser absolutament sincers. “És
autobiogràfic, doncs?”. Sí, ho és.
Tot el que escric ho he viscut.
Físicament o mentalment, tant
fa. Circumscriure la realitat a la
superfície física, a allò que
veiem i palpem, és mutilar-la.
En la realitat hi ha clavegueres i
passadissos i coves i pous i sote-
rranis i golfes on no entra la
llum. Un escriptor no els discri-
mina, aquests espais, i ens els
mostra amb lamateixa naturali-
tat i detall que els altres. Per
això, l’obra de ficció ens parla
d’una veritat més diversa, més
profunda, més completa, que va
més enllà de la superfície. El lec-
tor es lliura, crèdul, a aquesta
veritat, i potser identificat —o
qui sap si aterrit— amb allò que
s’hi conta, s’adreça intrigat a
l’autor i pregunta: “És autobio-
gràfic?”. Com que tinc
inclinació a escriure sobre per-
sonatges extremats, solitaris,
que van a contracorrent dels
usos socials, i que sovint vore-
gen la follia o la desesperació,
molts lectors s’han fet de mi
una imatge sinistra, que els in-
fon respecte o inclús temor.
Quan vaig a un club de lectura

sempre trobe mirades de recel,
expectants. De seguida, quan els
assistents veuen de prop el meu
físic banal i escolten la meua
veu reposada, acompanyada de
gestos tímids, note que es re-
laxen. Al cap d’uns minuts
m’agafen confiança, i sempre hi
ha qui, alleujat, em diu: ets molt
més agradable i bon xicot del
que me n’havia imaginat, de tu,
en llegir-te. I jo somric, és clar;
discret, pacífic, complaent… San-
ta innocència!

NOTES DE CAMBRA

Una pregunta incòmoda
Manuel Baixauli

Vinyoli accepta, no
resignat sinó lúcid, la
tibantor dels pols
oposats que l’atrauen

El “punt de vista”
de Chirbes
és el “lloc”
de Vinyoli
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C. PÉREZ DE ZIRIZA, València

El vell tramvia va desapa-
réixer definitivament del
paisatge urbà de la ciutat

de Barcelona el 1971, i va tornar,
en una versiómés silenciosa imo-
derna, unes dècades més tard. Un
fet aparentment tan irrellevant i
anecdòtic desdelpuntde vista cul-
tural esdevé una fita històrica, pel
que té de desaparició d’una font
sonora irrepetible, a l’exhaustiva
cronologia traçada en La Mosca
tras la Oreja. De la música experi-
mental al arte sonoro en España,
un enciclopèdic volum (més de
500 pàgines) publicat per la
Fundació Autor de l’SGAE, en què
el compositor, instrumentista i
campanòleg Llorenç Barber i la
etnomusicòloga, semiòloga i can-
tant Montserrat Palacios han di-
buixat un fresc històric del conreu
de les moltes arrels de la música
experimental a tot l’Estat espan-
yol, que es presentà dimarts pass-
at. Tots dos consideren cabdal la
inclusió d’aquesta mena de fites
perquè constitueixen “registres de
sons autònoms, que no plantegen
relació amb els paradigmes de la
música concreta, sinó que són re-
collits com a part d’aqueix patri-
moni intangible de què tots for-
mem part.” Música contextual,
quepodríemdir.O soundscapemu-
sic, tal com ells l’anomenen, tot re-
cordant les figures de músics
biòlegs valencians (com Ricardo
Climent o RubénGarcía) omúsics
que retraten els sons urbans reals
(com Pepe Iges o J. L. Carles). Un
més dels molts corrents musicals
glossats en el llibre.

No cal que dir que aquestame-
na de música sempre ha estat la
gran oblidada dels mitjans de
comunicació generals, tot i que fi-
gures com John Cage o La Monte
Young resultaren cabdals per a la
consolidació del llenguatge rock
més avantguardista del segle pass-
at, amb la seua influència sobre
The Velvet Underground als 60 o
la protoelectrònica alemanya dels

Neu, Can o els mateixos Kraft-
werk als 70: “Però és la gran obli-
dada no només dels mitjans de
comunicació de massa, sinó tam-
bé dels programadors i els respon-
sables culturals, atrapats per un
munt d’inseguretats, por a allò es-
trany o impredicible, i segurs amb
l’ordre que els aporta allò formal,
acadèmic, popular o acceptat pel
mercat”.Tot i queaquest oblit tam-
bé pot tindre, de vegades, un ves-
sant positiu, benmirat: “No se sap
què és pitjor, que et silencien o
que t’incloguenenels estereotipus
més estèrils. Una manera de fer

música tan resistent a ser etiqueta-
da no pot convertir-se en una mo-
da més.” I no suposa tot això una
manca de cultura palmària, gaire-
bé secular al nostre país? Sobre
això, Barber i Palacios pensen que
“el problema no és la ignorància,
sinó les idees preconcebudes. Sen-
se risc, l’art no existeix.” De fet,
Barber reconeix que quan dirigia
l’Aula deMúsica de la Compluten-
se (1979-84) era fàcil sentir els
seus convidats novaiorquesos dir
coses com “Què fan vostés que no
s’endinsen en el ric món del fla-
menc?”, i això que ells “eren fills
de Fluxus, de Cage, del minimalis-
me… per a ells aquesta era una
aixeta vàlida per a eixir-se’n de la
dictadura d’allò que és nou i este-
reotipat”.

Els límits difuminats de totes
aquestes músiques no sempre
han estat ben interpretats permit-
jans i públic. Fou el cas de la deno-
minada música new age: “Allò va
ser una exacerbació per part de la
movida, que en un primer instant
enllaçavaambcertesmúsiques re-
petitives etnicistesqueens enlluer-
naven a tots, però que va caure en
unadelectació badoca i superficial
en si mateixa, una autosuficiència
sumada a un sucursalisme miop”.
I és que, quan Barber i Palacios
parlen de la movida, ho fan amb
bon coneixement de causa. De fet,
la definició que ells ofereixen en el
llibre del fenomen social i cultural
que va viure la capital d’Espanya
al llargdels anys80nopot sermés
completa. Ells són del parer que
allò va suposar una “gran oportu-
nitat perduda aEspanya, pel fet de

no saber aprofitar aquella suma
d’entusiasmes”. Tot i això, tots dos
no desestimen “les aportacions de
Catalunya amb el seu rock laietà i
psicodèlic, la València de Cotó-en-
pèl i les amables músiques de Pep
Llopis o Madrid i el seu tarannà
d’espontaneïtat adolescent i el seu
idil·li tan provisional amb el po-
der”.Tantaefervescència,manifes-
tada també amb “l’època d’or del
casset, les actituds punk a l’estil
Macromassa a Catalunya o el Fla-
tus Vocis Trio aMadrid” es va ofe-
gar més tard pel que ells entenen
coma“riflussoque totho vol engo-

lir, aqueixa crida a l’ordre que ho
vol ofegar tot, aqueixa por d’eixir-
se’n del test tardoorquestral que
ens arriba fins a hui, unflant allò
de toda la vida. I ací a València
amb aqueixos Palaus que ho ocu-
pen tot, i qui vulga experimentar,
que se’n vaja”. Total, allò que po-
dríemanomenar el conservadoris-
me proverbial en termes cultu-
rals, més encara en el terreny de
la creació musical.

Aquesta visió crítica i sempre
colpidora del fet musical que Bar-
ber i Palacios mostren, sempre
amb passió i una erudició indissi-

Una altra música és posible
Llorenç Barber i Montserrat Palacios tracen un recorregut
històric per la música experimental hispana

“Aquesta mena de
música sempre ha estat
la gran oblidada dels
mitjans de comunicació”

És un fet irreversible
que allò que
anomenem música, ja
no és el que era

Ve de la pàgina 1
”Durant un llunyà mes d’agost a
Asp”, recorda Miguel Calatayud,
“vaig descobrir en la petita bi-
blioteca d’El Recreo, un local so-
cial al qual anava, una vella
edició d’El bosque animado de
Wenceslao Fernández Flores,
que va constituir una refrescant
i joiosa lectura”. D’aquells temps
d’estiu —rememora Calatayud—
arribarien altres títols comEl Ja-
rama, “un llibre que vam llegir
al mateix temps el meu pare i jo
mentre anàvem comentant-lo”.
“Com a lectura estiuenca”, recor-
da Aitana Carrasco, “n’hi ha un
de Mercè Llimona que es deia
Xupet i que vaig rellegir durant
tot un estiu. I, quan vaig acabar
l’escola, ma mare em va regalar
tota la col·lecció de Mafalda, que
vaig devorar a la platja del Pere-
llonet”.

Un altre element que s’afe-
geix a la lectura i l’estiu és el
viatge. L’historiador Antoni
Furió recorda especialment un
estiu a Anglaterra i Gal·les lle-
gint les novel·les de Jane Auster.
“Tenia una certa aprensió ini-
cial”, diu Furió, “perquè no la
coneixia i pensava que seria un

desgavell de passions desenfre-
nades, a l’estil de les Brontë, i
em va sobtar i agradar molt la
subtilesa i la fina intel·ligència
de l’Austen, la seua gran vocació
literària, el retrat implacable
dels personatges i de l’època,
d’aquella Anglaterra rural”.
L’historiador, que pensa fer el
pròxim curs una estada d’estudi
a les illes britàniques, creu que
“l’estiu continua sent un temps
de lectura, perquè encara que la
lectura és un plaer tot l’any, no
sempre disposem del temps ne-
cessari per a gaudir-lo”. Un altre
viatge, mes a prop, a l’Empordà,
significaria per al pintor Antoni
Miró la lectura d’un llibre que li
va servir com a font d’ins-
piració. “Recorde” diu Antoni
Miró, “que vaig llegir la Suite de
Parlavà de Miquel Martí i Pol a
Pals, prop de Verges, el poble de
Lluís Llach i on Martí i Pol va
escriure aquest llibre de poemes
que va acabar inspirant-me la
col·lecció de 38 collages a partir
dels mateixos versos”. Plaer i
reflexió son els dos eixos per a
les lectures estiuenques del pin-
torManuel Boix. “Tracte de com-
binar d’una banda una lectura

més enriquidora o d’aprofundi-
ment, amb assaigs, biografies, i
de l’altra, una lectura, diguem-
ne desintoxicadora, de llibres
més lleugers. A l’estiu acostume
a fer un pla de lectura més
rigorós de tot allò que al llarg de
l’any has anat picotejant”. Dins
d’aquesta lectura reveladora, el
poeta i perfomer Bartolomé Fe-
rrando descobriria un estiu un
llibre que seria fonamental per
a ell. “Fou la lectura Para los pá-
jaros de John Cage, que em va
obrir els ulls i va suposar per a
la creació un gran canvi en
l’apreciació de qualsevol sonori-
tat quotidiana”.

Durant un estiu també, ara ja
llunyà, l’editora Rosa Serrano es
va submergir en la lectura de
l’obra d’Enric Valor, un autor al
qual quedaria lligada per sem-
pre. “Vaig descobrir tot l’univers
valorià amb el Cicle de Cassana”.
“Si portes una vida professional
intensa”, continua, “i una vida fa-
miliar que t’atrapa, amb néts i
nétes que vols veure créixer, et
queda poc de temps, sobretot
per a certes lectures que recla-
men calma i estar descansat per
a gaudir-les a fons i, sense dub-

tes, l’estiu i les vacances és l’èpo-
ca privilegiada per a viatjar amb
la lectura i des de la lectura”. Per
al director de publicacions de
Bromera, Joan Carles Girbés,
l’arribada de l’estiu significa un
temps de repàs. “Aprofite l’estiu
per a llegir llibres que em vénen

de gust i que, de manera inten-
cionada, ajorne al llarg de l’any.
Llibres que, en principi, no for-
men part de la feina, però que de
vegades, per casualitats o colps
de sort, he aconseguit editar. És
el cas d’Els fills de la mitjanit, de
Salman Rushdie, que em vaig

cruspir a la vora de la mar fa un
parell d’estius. Com un ritual,
sempre afig a la maleta un best-
seller, amb la intenció d’esbrinar-
ne les causes i tenir tema de con-
versa mentre em faig una orxata
en un barracó. I no sempre són
mals llibres!”.

Per a l’arquitecte Fran Silves-
tre “l’estiu és alhora un temps
que afavoreix les lectures relaxa-
des i també unes lectures més
intenses”. “Tot i així”, reconeix,
“l’estiu continua sent l’estació
en què llegim o ens conten els
best-sellers de moda. El primer
estiu de plaer com a lector és
amb el llibre Relato de un náufra-
go, de García Márquez, i també
El libro de arena, de Borges”. Ad-
mirador de l’obra d’Álvaro Siza,
recorda la impressió que li va
produir la lectura d’Imaginar la
evidencia de l’arquitecte portu-
gués o els estius a la ciutat de
Porto llegint José Saramago. I
posats a quedar-se amb aquell
instant o record d’un estiu, Aita-
na Carrasco Inglés no ho dubta:
“La lectura de La historia inter-
minable a la platja de Moraira.
M’agradava tant que no tenia
temps ni de banyar-me a lamar i
em semblava que la sorra era
com la del Desert de Colors, on
vivia un lleó gegant que moria
cada nit i ressuscitava cada ma-
tí...”.

Llorenç Barber i Montserrat Palàcios, autors del llibre La mosca tras la
oreja. De la música experimental al arte sonoro en España.

Lectures joioses i refrescants

Les vacances són
una època privilegiada
per a viatjar amb la
lectura

“L’estiu continua sent
l’estació en què llegim
o ens conten els
‘best-sellers’ de moda”
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