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PRIMER INTENT

Imaginin-se, recordin, aquelles capses de cartró immenses que servien per embalar
rentadores. Cartrons durs i resistents, plàstics amb butllofes relaxants, manual d’ins-
truccions en alemany i tot un estiu per endavant. Un pati amb ombreta, una tarda
d’agost lenta i dilatada, unes tisores, uns plastidecors. Subal no recorda que tingués
l’hàbit de fumar en aquells dies de records color de mel. El tabac és el substitutiu
del xumet o la pipa o el llapis o el boli. Subal encara es penjava dels plaers de fer
pipa, en aquella època. Bé, doncs un Subal sa i innocent, que encara no havia per-
dut la virginitat i no sabia què era la virginitat, es va construir un F-16 que va fer
volar amb la ment durant tot un estiu per una urbanització típica dels vuitanta, on
tot estava en un estat semisalvatge de cases a mig fer i piscines que s’ensorraven
però tu hi anaves igualment. I no tenies por de morir dalt d’una bicicleta que no
s’enclastava mai contra els cotxes perquè tu eres invencible. Ahà.

I heus ací que mentre Subal imagina que vola la perifèria de la perifèria de la gran
ciutat amb un F-16, la Tina Vallès sobrevola a vol rasant els carrers del Raval de
Barcelona, el barri més esquizofrènic del sud d’Europa. 

Nen, quina manera trista, patètica i barroera de lligar el teu F-16 de cartró amb l’e-
dició en paper de L’aeroplà del Raval, digué el tercer paràgraf. No s’aguanta per
enlloc!

I el tercer paràgraf tenia raó, era una manera xabacana de presentar un llibre, pre-
sentar a una autora i presentar un barri. Vergonya sobre el segon paràgraf!

Vergonya! Vergonya!  

Vergonya!

SEGON INTENT

Aquesta crònica se me’n va de les mans, com no
podria ser d’altra manera. Redirecciono. Ehem,
senyor director, vostè m’ha atorgat l’honor d’es-
criure sobre L’aeroplà del Raval [ya en su libreria,
amigo]. Estrany assumpte el que ens convoca.
Estrany assumpte perquè jo em sento part d’aques-
ta història, una història casolana, clandestina, que ens pertany a tots perquè
Internet és una àgora pública i tu ets lliure de llegir o de no llegir, d’inserir la teva
porció d’obra a la d’un altre autor o de no fer-ho. I vatua, Subal n’ha posat uns
quants, de comentaris al marge, al bloc de l’autora. 

La Tina llegeix i corregeix llibres. La Tina té criteri i escriu. La Tina viu en un barri que
abans es deia Barri Xino i ara es diu Raval. La Tina té un ordinador amb connexió a
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Internet. La Tina potser ha vist en devedé l’entrevista que li van practicar a Cortázar
en el programa A fondo. En ell, Cortázar diu: abans d’entregar el manuscrit a l’edi-
tor, pensa si el que has de dir val tanta tinta i tant paper. Tina Vallès, prudentment,
obre un blog. S’enfronta al medi anàrquic, multifacètic, hiperactiu del manicomi que
alguns s’entesten a definir com a catosfera o blocosfera. Senyors; manicomi.
Formiguer embogit de creadors a temps parcial. Pedrera en explotació. I com deia,
la Tina comença a abocar la seva imaginació i el seu saber fer en un blog, una altra
cosa que no existeix perquè no es pot cremar, senyor director, com la seva famosa
revista. Una editora del futur, una editora amb futur, observa el blog des de la seva
pantalla. S’ha acabat això de rebre manuscrits. Cal passejar-se pel manicomi a mi-
rar. Aquesta serà la funció de l’editor del futur. L’editor del futur ha de saber què di-
moni és un RSS, un bitàcoles o cataping, un post, un blog, castpost. Catapost. Post-
post. Ping-ping... La tinta i el paper el va posar amb bon criteri l’editora Ester
Andorrà. Senyor director, passo a redactar el tercer intent. 

TERCER INTENT

Tot té un deix d’irrealitat, al Raval. Potser és tot de cartró pedra, una gran comèdia
que arrosseguem des del 92, diuen. 

Si hom té el dia tonto passejar pel Raval és com submergir-te en un carnaval per-
petu, sorollós i confús. Els paquis, els esquèiters, els simpa(peles), els polis, els urba-
nus, els mossos, els guiris, els fashions, les putes, les fragàncies a pixats que gaire-
bé pots paladejar, els poetes, les nenes estrangeres, les iaies, els agents immobilia-
ris filoterroristes que persegueixen a les iaies... No m’hagués imaginat mai que sota

la façana postmoderna i bladerruneriana del Raval s’hi
pogués amagar vida real, vida quotidiana. I L’aeroplà del

Raval reflecteix part de la vida secreta —real— del Raval.  I la paradoxa és que molts
dels personatges i situacions que formen l’univers de L’aeroplà del Raval, pel que
sabem, no existeixen! El joc de ficcions hiperbòliques que ens ofereixen les històries
de L’aeroplà reflecteixen al seu temps la realitat fictícia o la ficció que tots hem deci-
dit que és realitat que es viu actualment al Raval. L’esquizofrènia d’un barri que no
és un barri sinó més de dos i més de tres. Doncs bé, segons la Tina, la vida al Raval
és. I jo em llegeixo a diari el blog de la Tina com si fos un parte meterológico... La
Tina és traductora i sabrà com es tradueix parte metereológico. Si ella vol, pot inser-
tar una nota al peu d’aquest article i explicar-nos com es diu. Doncs això, quin dia
fa avui al Raval?  Fa un dia d’aguantar una entrevista interfònica kafkiana. O fa 
dia de compartir la vida amb un paleta. O fa dia de morir travessada per tota clas-
se de vehicle de rodes. O d’adoptar la careta superfashion per acabar llegint les eti-
quetes dels extintors que hi ha al costat d’un quadre abstracte al MACBA, o fa dia
d’anar a investigar aquell bar on es refugien els darrers supervivents del Barri Xino.
La Tina narra el xoc hilarant entre les dues o més realitats que conformen el mapa-
mundi del districte cinquè. Realitat + Raval =  Hilaritat. La Tina Vallès, de vegades,
és hilarant. No podria ser d’altra manera. Crec. Bon vol per a L’aeroplà del Raval!
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