
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-
ol, 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
upet 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
aig devorar a la platja del Pere-

llonet”.
Un altre element que s’afe-

geix a la lectura i l’estiu és el
iatge. 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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