
puixança i importància que els
músics valencians atorguen a
l’embolcall estètic i que fou
atorgat per un jurat format per
Cèsar Amiguet, Iban Ramon i
Nereida Tarazona. El mateix ju-
rat s’encarregà d’escollir el
guanyador al millor videoclip,
en aquest cas el molt divertit i

coral Les coses de la formació
de Borriol Agraviats.

Començàvemamb els que vé-
nen de lluny i tanquem amb els
que hi arriben: el folk-pop cafre i
divertit de Mi Sostingut fou cri-
dat als altars com a millor grup
revelació en una categoria en la
qual també competien Sklata-

sangs, Malnom i Rascanya. Hi
ha vida. El Col·lectiu OvidiMont-
llor, amb tot, no oblida aquells
que posaren els fonaments de la
casa: Els Pavesos foren homenat-
jats en el decurs de la gala en
reconeixement a la seua
trajectòria. I tampoc s’oblida
que, darrere del fenomen, hi ha
petites discogràfiques que han
apostat pels músics en valencià.
D’això tractava el premi a Vicent
Santgermés, ànima de Cambra
Records, un dels segells pioners.

La darrera vegada que Rafa
Xambó i jo ensveiéremplo-
via a bots i barrals, fins al

punt que, de poc, Barcelona no
fou esborrada de la memòria
igual que una ciutat persa amb
els seus sacerdots cruels, les
seues putes, la seua humanitat
sencera plena de misèries.
Passàrem lavespradaacasamen-
tre durà la tronada, enraonant
delsescenarisde lesnostres infan-
tesses a la Ribera, de l’assassinat
de la democràcia, de tots els orfes
del món, com si estiguérem atra-
pats en una inquietant paràbola
d’Auster. Finalment, el cel s’obrí,
la ciutat es va salvar, de moment,
de la destrucció i nosaltres, alleu-
jats, vàrem poder continuar la
nostra conversa al Born, en un
restaurant ambquatre taulesmig
plenesde turistesd’imprecisapro-
cedència tan indiferents amb l’es-
cenari com els extres d’una pel·-
lícula durant el descans d’un ro-
datge. Llavors enraonàrem de la
distància entre el desig i la reali-
tat, de l’abisme que separa els an-
hels i l’edat. Constatàrem, amar-
gament, que ens havíem quedat
sense geografia, sense política i
que, tanmateix, érem posseïdors
d’un oceà de mots luxosos, com
peces d’antiquari, d’una cultura

petita, semiclandestina, sovint in-
capaçde creuar l’Ebreque ens es-
garra. Pràcticament, Xambó aca-
bava d’arribar de Glasgow, on ha-
via col·laborat amb la universitat
d’aquella ciutat. Així, doncs, rein-
tegrat a la València de les nits ca-
lentes del Carme, a la de plaça del
Negrito o Na Jordana, a la dels
esbucats poblats marítims, con-
fessava haver descobert, fets els
cinquanta, que València era, amb

totes les seues frustracions, la
seua, com una amant intransferi-
ble. La descoberta no em va sor-
prendre. Tot plegat, sabia des de
sempre que ell forma part indes-
triable de l’estructura sentimen-
tal de la València rebel (i no) com
unamuntanya formapart del seu
paisatge sempre canviant. Del
nord Xambóha tornat ambAnda-
nes (Picap, 2010). Un treball amb
temes tan reeixits com A Glas-
gow, Aiguacels o Vestit de neu.
Dóna continuïtat, així, a la repre-
sa d’una carrera musical que va
estroncar l’agonitzant règim fran-
quista i que els darrers anys ha
donat discos tan notables com 7
acústics, Dies oberts o Cançons de
la memòria trista.

Outsider de la lluita pels drets
civils, està en el centre d’unmovi-
ment musical purament sudenc
queha estatmenystingut,malau-
radament, pels observadors de la
nostra realitat cada vegada més
idiotitzats pels trucs de la pro-
ducció cultural fast food. Sempre
almarge, sempre tendredesde la
profunditatde la seuaveu rogallo-
sa, combatiu, la seua música de-
nuncia la deriva d’una societat
suïcida, mutilada pel capitalisme
i les desigualtats i, alhora, la força
i labellesade la vida, la seua capa-
citat alliberadora.

La tecnologia ha aconseguit
modificar (també) el ritual
dels editors que esperem

amb els dits encreuats l’anunci
del premi Nobel de Literatura.
L’edició del 2009 la vam seguir en
directe pel YouTube. Així, vam sa-
ber, alhoraque la guanyadorama-
teixa (o això hem de creure), que
la distinció més important del
món de les lletres havia recaigut
en Herta Müller, fonamental-
ment per “comdescriu el paisatge
dels desposseïts”, en descripció
encertada de l’acadèmia sueca.

Sota els efectes de la síndrome
“Hertaquè?”, teclegem en el Go-
ogle aquell nom fins aleshores
desconegut. Unes poques ressen-
yes en llengües comprensibles (el
traductor del Google és, ell ma-
teix, un idioma a banda) ens indi-
caven que es tractava d’una auto-
ra romanesa que pertanyia a la
minoria suàbia, exiliada a Ale-
manya durant els anys 80 per
oposició al règim comunista de
Ceaucescu. La base de l’ISBN ens
mostrava dos títols disponibles
en castellà, dosmés de descatalo-
gats i un en gallec a Xerais. Cap ni
un en català. Mai abans. Una ver-
gonya col·lectiva que havíem de
reparar. I com més ràpid, millor.

Més enllà dels comentaris ini-
cials d’alguns crítics i periodistes
no sempre ben informats (qui ho
estava, en aquells moments?), el
que realment importava era po-
der llegir algun llibre seu, algu-
nes pàgines, algun fragment.
Però no era possible adquirir-ne
cap a les llibreries. Estaven ex-
haurits. Com vam trobar a faltar
el llibre electrònic en aquell mo-
ment! En el futur, al cap de dos
minuts de conéixer el Nobel po-
drem descarregar-nos (legal-
ment, s’entén) l’obra completa de
l’autor afortunat. L’octubre de
2009, això era encara impossible.

>> Comença la negociació
Llegit algun fragment que ens

encomanava la força poètica de
la poderosa prosa de Herta
Müller, localitzem el seu editor
alemany (Carl Hanser Verlag) i
ens interessem pels drets. Un dia
després (increïble, l’eficàcia ale-
manya), ens confirmen que estan
disponibles i ens reenvia a l’agèn-
cia ACER, que és qui en gestiona
els drets per a l’Estat espanyol.
L’agència, amb qui tenim con-
tractats els llibres d’un altre No-
bel, Naguib Mahfuz, ens dóna
informació més acurada de la
situació i ens demana paciència
per a resoldre l’allau de peticions
que li han fet arribar de tots els
punts de la península (gestionen
també els drets portuguesos).

A mesura que coneixem més
coses de la biografia de l’autora i
de la seua extraordinària obra,
augmenta el nostre desig per con-
tractar-ne els drets. No tenim cita
a la fira de Frankfurt, però ens
plantem (dissimuladament, o no
tant) a prop de la taula de l’agent

amb l’objectiu de fer-hi forat a la
mínimapossibilitat. Desdel nostre
amagatall (quina emoció, alesho-
res!) veiem desfilar alguns editors
diguem-ne “de la competència”.
Quanaconseguimseure-hiunsmi-
nuts, l’agentens confirma l’inevita-
ble: la negociació serà dura.

>> Una autora inèdita, un rep-
te apassionant

Tenen l’ordre de no tancar
cap acord a Frankfurt i, en efec-
te, no serà fins al cap d’uns dies
que anuncien la venda dels drets
per al castellà, amb Siruela. A
banda de l’oferta econòmica
(que, tot i el mite, no és sempre el
més important), tractem d’enco-
manar-los el nostre entusiasme
pel que hem llegit ja de l’autora, i
també la il·lusió amb què acollim
la possibilitat de “construir” de
zero els lectors en la nostra llen-
gua. HertaMüller era una autora
inèdita en català, com hem indi-
cat, i això mateix esdevé un repte
apassionant per a l’editorial.

Finalment, tots aquests argu-
ments, i també el fet que Brome-
ra siga una editorial independent
(com Siruela i Hanser), decanten
la decisió a favor nostre. Brin-
dem amb cava i esbombem la no-

tícia. Alegria general i menys
“sorpresa” que el dia que
anunciàrem la contractació d’Or-
han Pamuk. Hem fet camí des
d’aquell dia. Ara, però, el repte
més immediat era aconseguir
bons traductors i poder posar a
l’abast dels lectors al més
prompte possible els primers
títols. I ho aconseguírem, també.

El 7 de desembre,mentreHer-
ta Müller feia la lectura del seu
discurs de recepció del guardó, ja
hi havia a les llibreries les traduc-
cions de L’home és un gran faisà
en el món i La bèstia del cor. I
aquest mes de juny, coincidint
amb la visita a Madrid de l’auto-
ra (moltmés simpàtica i pròxima
del que mai hauríem sospitat), ja
estaven editades Tot el que tinc,
ho duc al damunt (una vertadera
obra mestra de la literatura ac-
tual) i la versió completa (inclo-
ent-hi els capítols suprimits per
la censura en l’edició disponible
fins ara) d’En terres baixes. Repte
(editorial) superat. Ara són els
lectors els qui agafen el relleu.

Joan Carles Girbés és director
editorial de Bromera.

Munició per a un país somiat
Rafa Xambó, un cantant entre el desig i la realitat

A l’esquerra, Miquel Herrero i els Autòmats, guanyadors
del millor disc pop. A l’esquerra, Mara Aranda, que canta al
disc d’Aljub i Krama, guanyador en folk. / santiago carreguí

L’agent ens
confirma l’inevitable:
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serà dura

Acollim la possibilitat
de “construir” de zero
els lectors en la nostra
llengua

La connexió valenciana
amb Herta Müller
Com es va gestar la contractació de
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