
bateria o les guitarres. I Kaki ens
ha alleugerit un poc això. En
aquest disc ens ha eixit bé, però
potser en l’altre ens va faltar
temps per a aconseguirmés con-
tundència en les guitarres”, reco-
neix Gironés. I tant ell com
Sarrià al·leguen que no sempre
és fàcil fer encaixar la seua pale-
ta d’estils. “Però el que sí que
hem buscat és que hi haja un so
semblant durant tot el disc, que

l’identifique, més net, més
cru, més contingut, a di-
ferència de Benvinguts, que
era un so més recargolat”,
rebla Sarrià, que aclareix
també que fa més d’un any
i mig que treballen les
cançons a casa. “I això es
nota”, assegura.

En tot cas, el seguidor fi-
del d’Obrint Pas pot estar
tranquil: la fórmula bàsica
de mestissatge, compromís
i festa resta incòlume i ga-
rantida amb senzills poten-
cials com ara La vida sense
tu, Seguirem, “cançons fres-
ques i directes”, o Si tanque
els ulls, moltes fent referèn-
cia a experiències vitals i
autobiogràfiques. Però el
bagatge del grup augmenta
any rere any: després d’ha-
ver visitat escenaris de Pa-
lestina, els Balcans, Ale-
manya, Veneçuela o Cuba,
el desembre passat mam-
prengueren una gira exci-
tant per un país tan distant
i distint com el Japó, una
experiència “brutal” tamisa-
da ara per la tragèdia viscu-
da al país nipó i que Obrint
Pas han vist d’una manera

insospitada. “Ha estat molt hea-
vy. Tens un lligam amb aqueix
país i, vulgues o no, has conegut
gent, et preocupes…Ha estat dur
veure aquell lloc on has estat
veient la gent passant-ho mala-
ment, hi poses cares i penses en
la gent que va vindre als concer-
ts”, resumeixMiquel Ramos. Les
seues gires arreu del món, de fet,
els han fet canviar la visió de les
coses. “Allò important de poder

viatjar amb el grup és que no fas
turisme, és curt i intens perquè
vas a parar amb gent que t’acull i
queestà implicada ambel territo-
ri.Hi vas pocsdies, però repsmol-
ta informació, et dóna una altra
perspectiva, que el món no sols
es pot contemplar des del nord
cap al sud, que Europa no és el
melic delmón”, anota Sarrià. “In-
terpretes les coses d’una altra
manera, perquè tens informació,
i t’hi indignesmés, perquè tens el
teu propi filtre”, rebla Ramos.

El grup ha de marxar a l’as-
saig de Gandia, però encara hi
ha temps de parlar del llibre.
Sarrià: “Ens feia il·lusió fer una
altra volta al disc, buscar un al-
tre format, i quan féiem les lle-
tres de les cançons se’ns va acu-
dir que en lloc de ser nosaltres
qui ampliàremel concepte de ca-
dascuna de les cançons, volíem

que ho fera gent relacionada
amb el que parlaven les cançons.
Era un concepte arriscat, però li
dóna un altre aire, perquè apa-
reixen coses de les quals nosal-
tres no en parlaríem. És impor-
tant, perquè una cançó no té tan
sols una mirada i ha estat una
sort comptar amb tanta gent”.
Coratge i atreviment. Com diu
Galeano en el llibre, “la por és
una presó molt avorrida”.

E l món del llibre va can-
viant a una velocitat que
ningú hauria sospitat

vint o vint-i-cinc anys enrere,
quan es van crear al nostre país
empreses editorials que, temps
a venir, han esdevingut referèn-
cia per a la primera generació
escolaritzada en valencià. Ara,
però, la cadena tradicional està
en perill amb les amenaces de
l’autoedició, la impressió sota
demanda, el llibre digital, la
venda electrònica, la pirateria…
Quin paper té o tindrà l’editor
en aquest nou escenari que es
modifica amb cada nou avenç
tecnològic? Continuarà sent un
intermediari entre l’autor i el
lector, un porter, un filtre?

Diuen els optimistes (i jo
m’hi apunte) que commés avan-
cem cap a la desmaterialització
del llibre, dissolt en un mar de
metadades, més ens acostarem,
per contrast, a l’essència de l’ofi-
ci: la configuració d’un equip
sòlid de col·laboradors, la
relació estreta amb els autors,
la complicitat amb llibreters i
prescriptors i el segell de re-
ferència per als lectors que
aconseguim il·lusionar amb el
nostre catàleg.

He sentit Rosa Serrano defi-
nir més d’una vegada la funció
de l’editor com la d’un director
d’orquestra, la cara visible d’un
equip de treball, la part emer-
gent d’un iceberg de producció.

És així, des de la feina col·lecti-
va i compartida, que serem ca-
paços d’acarar amb més soli-
desa els reptes plantejats, en
editorials petites omitjanes, hu-
manes i compromeses, cons-
cients de la seua aportació a la
cultura pròpia. Hi ha qui vol re-
duir la figura de l’editor a una
“ombra digna”, silenciosa i calla-
da, que ha de cedir tot el prota-
gonisme a l’obra i a l’autor, però
la invisibilitat de l’editor és el
primer pas per a la seua
desaparició, perquè allò que no
es veu ni es coneix no existeix i,
per tant, és prescindible, sobrer.

És per això que hi
ha tants motius per a
celebrar entre el col·-
lectiu d’editors el Pre-
mi Vicent Ventura d’en-
guany, que serà lliurat
a Rosa Serrano di-
marts que ve en reco-
neixement de la seua
trajectòria cívica,
democràtica i de com-
promís amb el País
Valencià. Rosa és una
dona de fortes convic-
cions, d’un entusiasme
contagiós i s’ha conver-
tit per mèrits propis en
un referent per a tots
aquells que ens dedi-
quem a aquest ofici en
època de canvis i incer-
teses. És la mirada tra-
dicional que ens cata-
pulta al futur.

Coincidint amb el
vinté aniversari de la seua edi-
torial, Tàndem, ha abandonat
la primera línia de la gestió
diària, però, com bé afirma
l’italià Marco Cassini, “un edi-
tor de veritat no deixa de ser-
ho mai, ni per un moment”.
Confiem que ara podrà trobar
el temps necessari per a recupe-
rar les llibretes d’apunts que ha
acumulat tots aquests anys i
podrà escriure les memòries
que molts esperem i que serien
impagables per a la cultura ca-
talana contemporània.

Joan Carles Girbés és editor

Complicitats editorials

N o crec que el lector de poe-
sia tinga l’obligació d’aspi-
rar a una comprensió to-

tal de l’obra que té a les mans. No
em referisc, és clar, al lector espe-
cialista, que sí que pot imposar-se
propòsits tan forassenyats, o enca-
ramés, sinó dels qui hi acudeixen
simplement per necessitats cultu-
rals i, per què no, per pur plaer.
Els especialistes, tanmateix, fa-
rien bé de recordar amb insistèn-
cia que l’aspiració d’explicar un
poema —noble sens dubte— pot
esdevenir un veritable parany, on
poden caure fàcilment no sola-
ment els bojos sinó els qui, enga-
nyats pelmateix llenguatge, estan
convençuts que donar compte
d’un poema és una faena sem-
blant a resoldre una operació arit-
mètica. Sembla mentida, però en-
cara hi ha gent pel món ocupada
a fer-nos creure que l’art hauria
de sotmetre’s a aquella mena de
metodologies que garanteixen
l’èxit absolut, gent per a qui, com
he llegit fa poc en un lli-
bre deNicholas Carr, sem-
bla que els faça vergonya
haver nascut en lloc d’ha-
ver estat fabricats, és a
dir, que limiten la seua ca-
pacitat de comprensió pre-
sent i futura a les habili-
tats de la màquina amb
què equiparen el seu cer-
vell. Doncs no: la poesia és
humana, massa humana,
i exigeix precisament la
renúncia prèvia a la
comprensió de la totalitat
i a les explicacions unívo-
ques i definitives. No hi ha
poema, amb independèn-
cia de la forma, en què no
es produïsca un diàleg del
poeta amb ell mateix.
Apropar-hi l’orella, i els
ulls, per a seguir aquesta
conversa íntima i creure’s
en la capacitat d’accedir a
tots els sobreentesos, a to-
tes les referències implíci-
tes, és d’un atreviment
que garanteix el fracàs.

Àlex Susanna, que ja l’any
1984 va traduir els Four Quartets,
de T. S. Eliot, i que ens n’acaba de
presentar una nova versió (Qua-
tre Quartets, Viena edicions,
2011), aconsella el lector d’aquest
referent de la poesia del segle XX
que deixe de banda les dificultats
de comprensió, “que s’impregni
del text i deixi que ressoni dins
seu”. S’esdevé que el que tantes
vegades s’ha dit de les semblan-
ces entre la poesia i la música és
una veritat com un temple. Breu:
deixem que els seus acords resso-
nen dins nostre i gaudim-ne;
deixem que la melodia faça el seu
camí, que més aviat travessa els
territoris en què l’emoció i l’intel·-
lecte s’agafen lesmans fins a sem-
blar lamateixa eina o,millor enca-
ra, instruments que faciliten gai-
rebé a l’uníson, no l’explicació del
poema, sinó una certa comunió
ambel seu univers semàntic. Ima-
gine el lector de l’obrad’Eliot, arri-
bat a l’inici del final (“El que diem
començament és tot sovint el fi-
nal / i arribar al final és arribar a

un començament. / El final és el
lloc des d’on comencem”) i con-
vençut d’aquesta música de la
poesia que la fa ressonar comuna
immensa simfonia. De segur que
sentirà que ha recorregut el camí
correcte, potser a punt de reini-
ciar la lectura acompanyat de les
indicacions d’altres lectors, espe-
cialistes o no, com ara les que Jai-
meGil de Biedma féu en el pròleg
a la primera edició i que també
s’inclou en aquesta revisió obsti-
nada de Susanna. Tant de bo, per-
què l’afirmació de Biedma segons
la qual “en el despliegue de moti-
vos y de temas, la entera teoría de
meditaciones discursivas, pasajes
líricos y episodios narrativos en
que consiste Four Quartets podría
compararse a una espiral que pa-
sa y repasa siempre por las mis-
mas latitudes pero a longitud dis-
tinta”. El lector dins de l’espiral és
possiblement la imatge que mi-
llor descriu l’actitud de qui aspira
a traure elmàximprofit de la poe-

sia que llig. I no debades aquests
Quatre Quartets són una me-
ditació sobre el temps que no té
parangó, és a dir, que no mereix
que cap lector de poesia s’estalvie
l’esforç, el goig de fer-se’n partí-
cip. Fa no gaire, en una programa
televisiu, vaig sentir Gloria Porti-
llo afirmar que se sentia ben satis-
feta quan els espectadors dels
seus muntatges se n’anaven ava-
riats dels teatres. Nohi ha capma-
nera millor de descriure la
satisfacció dels lectors de poesia,
el plaer de saber que no tot hi ha
quedat resolt. Exactament el que
també diu Gil de Biedma en el
pròleg: que en un poema tot és
tan rigorós com imprevist, és a
dir, res a veure amb un mecanis-
me de rellotgeria.

T. S. Eliot.

L’emoció i l’intel·lecte
s’agafen les mans
fins a semblar
la mateixa eina

A MANERA DE TASCÓ

Nova versió dels
‘Quatre Quartets‘
Vicent Alonso

Joan Carles Girbés

L’editora Rosa Serrano.

L’experiència
de la gira per
Japó és ara tamisada
per la tragèdia
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Implicacions de viatge, de traves-
sia, representades en el concepte
gràfic del disc, un vaixell ben ca-
rregat de personal amb un cor
enorme fent de buc. “Cercàvem
una portada simbòlica. Teníem
ganes de parlar d’on havíem nas-
cut i crescut, per això hi ha una
imatge una mica més seriosa,
més crua, en blanc i negre”, diu
Sarrià. “La gent que hi ha dalt del
aixell no som sols nosaltres,

sinó també la gent comnosaltres,
que encoratgemper navegar con-
tra l’adversitat”, apunta Gironés.
Una certa èpica? “Sí, però humil,
la dels herois quotidians…”, con-
testen.

Musicalment el repte era
afrontar un nou disc continuació
de Benvinguts al paradís (2007),
l’àlbum que solidificà la populari-
tat d’Obrint Pas. “Aquell disc
encetà una línia musical diferent.
I en Coratge investiguem i apro-
fundim una mica més”, aclareix
Gironés, “amb la visió posada en
moltes músiques del món, però
també en les nostres arrels musi-
cals. Ho afrontem amb ganes,
però també amb una certa
precaució”. Sarrià confessa que el
disc naix de l’aturada d’un any
que va fer el grup, del procés de
reflexió de continuar o no i, en
cas afirmatiu, què calia fer amb la
banda. “Decidíem seguir i fer un
disc nou, però era un repte, i
l’hem afrontat amb el coratge in-
tern d’estar motivats per a tirar
endavant”.

El disc comença amb Preludi i
el tema Coratge, amb una viola de
roda que hi atorga uns certs aires
cèltics una mica casuals. “Els

arranjaments sonaven celtes,
però la intenció era donar-li un so
més proper al Mediterrani. Con-
densa un poc el que és el disc, el
so tradicional d’Obrint Pas, però
fent-li una volta més”, assenyala
Gironés. “A l’hora de barrejar co-
sesMiquel és un pocmés atrevit i
jo unpocmés conservador”, inter-
vé Sarrià, “i en totes les cançons
suren les dues ànimes musicals,

la d’experimentar i la demantenir
el so original”. “Fa anys, quan
començàrem a fer punk rock amb
dolçaina era una cosa queno s’ha-
via fet, però en aquell moment no
n’érem conscients. Probablement
Coratge és el primer rock amb vio-
la de roda i dolçaina. O no, perquè
està tot inventat”, especula Giro-
nés. Fruit de la recerca és també
Al país de l’olivera, una cançó ple-
nament folk, amb protagonisme
per a la veu de Mara Aranda. “Vo-
líem fer una cançó que sonara di-
ferent, amb una lletra molt costu-
mista, de coses properes. Per això
ens quadrava aquesta sonoritat
més tradicional, més de cançó,
més folk, perquè ajudavamolt a la
lletra. Era molt diferent de tot el

que hem fet mai”, ressalta Sarrià.
D’aquesta part obertament folk
del disc és també Jota de valen-
cians, una fillola de La Malaguen-
ya de Barxeta, del treball anterior,
partint d’una recreació queAl Tall
havia fet de la popular Pastorets i
pastoretes.Amés d’un homenatge
implícit al “substrat”, com el defi-
neix Sarrià, i als músics que el re-
presenten, la cançó és “una mena
de cant de valencians queparla de
la situacióquepatim, però enposi-
tiu, ple d’esperança”.

Parlant de sonoritats, deCorat-
ge sorprén positivament el tracta-
ment de les guitarres, que respec-
ten l’esperit hardcore de la banda,
però confereixen una densitat i
unes textures netes i alhora con-

tundents. Una producció on es fa
present la mà de Kaki Arkarazo a
l’hora d’introduir harmonia en la
superposició de capes sonores
d’Obrint Pas. “El disc anterior el
gravàremnosaltres amb el suport
del nostre tècnic, JaumeFigueres.
I en aquest hem tingut la sort de
sumar l’experiència de Kaki, un
músic amb molta autoritat, atés
que era el guitarra d’una banda
mítica per a nosaltres com Negu
Gorriak”, explica Sarrià. “El que
passa és que som el que som, un
grup de bateria, baix i guitarres i,
després, hi ha unes altres coses.
Quan et poses a fer un disc com
Benvinguts al paradís o Coratge,
ambmoltes capes, sempremanca
temps per a treballar el so de la

N o, un escriptor no és un
fabricant de neveres. So-
vint, quan els escriptors

s’ajunten, parlen molt de difusió,
d’informàtica, de vendes, de tra-
duccions…, i poc —o gens— de
literatura. Es pot parlar de litera-
tura? I tant! I demúsica, i de cine-
ma, i d’art. O de la vida, que tam-
bé és literatura. No fa gaire vaig
ser qualificat, juntament amb al-
tres col·legues, d’escriptor “es-
toic”. Se’ns designava així perquè
fem “una literatura que busca la
qualitat i es despreocupa de les
endes”. Sona èpic, però caldria

matisar-ho. “Estoica” no és, per a
la literatura, un adjectiu redun-
dant? La literatura, o és estoica,
o no ho és. Fins i tot crec que
l’autor d’encàrrec, si és gran, aca-
ba escrivint, malgrat els límits
imposats per l’encàrrec, allò que
li dóna la gana. Quant a la
preocupació per les vendes, és re-
lativa. Jo, per exemple, no pense,

mentre escric, en els futurs lec-
tors. Aquest seria un camí
perillós. Escric empés per les
lleis internes de la història —lleis
que desconec— i pels personat-
ges, que marquen el full de ruta.
Ara bé: ignorar el públic mentre
escrius vol dir fer una obra com-
plexa, experimental, difícil d’en-
tendre? No. La forma de l’obra
depén de l’ADN de l’autor. Cal
que siga inevitable, i no delibera-

da. Un escriu com és. No pot fin-
gir, brillaria la impostura. L’es-
criptura és tan inevitable com la
veu. I també: que un autor aspire
a la màxima qualitat, i ignore els
gustos majoritaris del públic, vol

dir que no vulga agradar? Tam-
poc. La literatura és, per damunt
de tot, seducció, i la màxima re-
compensa per a un autor és el
lector entusiasta. L’autor, encara
que ho dissimule, vol compartir,

agradar, ser llegit massivament.
Aquest desig, però, no l’ha de con-
vertir en un fabricant de neve-
res. Alguns escriptors, obsedits
per agradar, pareixen no sols fa-
bricants de neveres, sinó també

venedors de neveres. El seu possi-
ble èxit —vull creure— és efímer.
I la literatura és una carrera de
fons. No, un escriptor no és un
fabricant de neveres. Si un fabri-
cant de neveres atén les necessi-
tats i els desitjos del consumidor
per a reeixir, un escriptor ha de
treballar al marge del que se su-
posa que vol el lector. I, si cal,
contra el que vol el lector. Si un
fabricant programa l’obsolescèn-
cia del seu producte, per assegu-
rar-se la venda de productes fu-
turs, l’escriptor ha de fer exacta-
ment el contrari: crear obres que
no caduquen. Un escriptor és
l’antítesi d’un fabricant de neve-
res. El neverisme no para de
créixer. Cert. Hi ha qui pensa
que el neverismematarà la litera-
tura. Està en perill de mort, la
literatura? No. La literatura can-
via de vestits, però en el fons es
manté fresca. Perquè la literatu-
ra no és en les xifres de vendes.
La literatura és en els textos
pòstums de Kafka, en el bagul
ple d’inèdits de Pessoa, en la
concisió de Rulfo, en la mala llet
de Swift, en l’estranyament del
món de Melville… La literatura,
tot i que anhela el lector, no li va
al darrere ni li fa la rosca.

NOTES DE CAMBRA

Literatura o nevera

A l’esquerra, coberta de l’anterior
disc del grup, Benvingut al paradís. A
l’esquerra, Obrint Pas
dalt de l’escenari, en un concert.

Les dues ànimes
d’Obrint Pas
La banda cerca l’equilibri entre el so original i noves sonoritats

Manuel Baixauli

L’escriptura
és tan
inevitable
com la veu

“Decidíem seguir
i fer un disc
nou, però
era un repte”
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