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Afirma el periodista Se-
bastià Roig, autor d’una
recent biografia sobre el
productor i enginyer de so
empordanès Joan Trayter,
que molts llibres sobre
músics acaben parlant més
sobre els seus excessos
que no pas sobre com van
crear les cançons que els
han fet passar a la història.
Això sí, Roig feia aquesta
observació mentre acaba-
va de llegir Como una mo-
to. La vida galopante de
John Belushi, actor i mú-
sic només superat per Sid
Vicious en el capítol de
grans autodestruccions de
la història del rock. I sobre
Sid també acaba de sortir
un llibre, Sid Vicious, el
icono salvaje del punk
–amb pròleg del seu Pig-
malió, Malcolm McLa-
ren–, que torna a plantejar
la gran qüestió: Com és
possible dedicar un llibre
de 240 pàgines a recons-
truir la vida d’un noi mort
de sobredosi als 21 anys i
que, segons tots els indi-
cis, era un inepte com a
baixista, un cantant deli-
rant i un ionqui paranoic
acusat d’assassinar la seva
companya Nancy? En rea-
litat, la pregunta és retòri-
ca: evidentment que és
possible. Sobre bases tan o
més inestables que les de
Sid s’han muntat la majo-
ria de mites de la història
del rock, un món en què
mai no ha estat tan impor-
tant el virtuosisme –consi-
derat un defecte sovint–
com l’actitud.

Sense voler ofendre nin-
gú, és pot assegurar que els
californians Mötley Crüe

no passaran exactament a
la història de la música per
les seves habilitats compo-
sitives, però s’ha de reco-
nèixer que la seva autobio-
grafia, Los trapos sucios,
és terriblement excitant

com a cas extrem del que
Bowie volia representar
amb l’ascens i caiguda de
Ziggy Stardust: «Whisky i
actrius porno, motos i ac-
cidents de cotxe, cuir ne-
gre i botes de taló, sobre-
dosi i mort. Així és la vida
de Mötley Crüe...» Petit
detall sense importància: i
la música? En realitat, la
música hi és, ho sobrevola
tot plegat, a través dels
contundents i de vegades
commovedors testimonis
dels membres del grup.
Els Mötley Crüe tenen
també veu en un llibre de
la mateixa editorial, El
otro Hollywood. Una his-
toria oral y sin censurar

de la industria del cine
porno, construït per Legs
McNeil i Jennifer Osborne
a partir de nombroses en-
trevistes, i altament reco-
manable. McNeil, funda-
dor del seminal Punk Ma-
gazine, va utilitzar el ma-
teix plantejament col·lec-
tiu a l’imprescindible Por
favor, mátame. La historia
oral del punk, editat ini-
cialment en espanyol per
Celeste i actualment loca-
litzable en la reedició de
Discos Crudos. El llibre
parteix de la tesi que el
punk no va néixer a Lon-
dres el 1977, sinó que els
seus orígens estan als Es-
tats Units, en grups com

ara Velvet Underground,
Stooges, MC5, New York
Dolls, Television i Ramo-
nes. Músics de tots aquests
grups rememoren vivèn-
cies sempre al límit, d’una
manera semblant, però al
mateix temps visceral-
ment oposada, a com ho fa
el front punk britànic al
monumental England’s
dream: títol publicat origi-
nalment el 1991 per Jon
Savage i ara editat en cas-
tellà –en aquest àmbit les
traduccions en català són
mínimes–, per explicar en
més de 800 pàgines com
els Sex Pistols van salvar
el rock a cops d’anarquia,
per acabar desintegrats.

La ploma elèctrica
Llibres sobre música, músics i moviments urbans, vides d’anticrists inofensius i altres perversions estiuenques

«Por favor, mátame»
� Per llegir el clàssic
de Legs McNeil y
Gillian McCain, res
millor que escoltar
White light / White
heat de The Velvet
Underground i
Funhouse dels
Stooges. Caos.

«England’s dreaming»
� Òbviament, el disc

d’acompanyament
ha de ser Never
mind the bollocks
dels Sex Pistols. De
postres, La pluma
eléctrica de Kaka de
Luxe. Més caos.

«Keith Richards»
� Exile on Main St.,

per exemple.

«¡Ahora! No mañana»
� El disc que diversos

grups preparen per
homenatjar el grup
Brighton 64 en el
seu 30è aniversari.

«Principios básicos de
astronomía»

� El grup granadí Los
Planetas ha editat
un complet àlbum
recopilatori, amb un
CD, un DVD i un
còmic del seu fan
Juanjo Sáez. Una
petita joia indie.

XAVIER CASTILLÓN
● Aquí sempre hem anat d’un extrem a
l’altre: de la pràctica absència a les llibre-
ries d’obres sobre rock, jazz i música po-
pular en general, al moment actual, exces-

● Global Rhythm ha pu-
blicat recentment Keith
Richards. Biografía des-
autorizada, una extensa
revisió (500 pàgines) de la
figura totèmica del guitar-
rista dels Rolling Stones,
en què l’autor, Victor
Bockris, tot i la «desauto-
rització», fa sortir indem-
ne el seu estimat personat-
ge de gairebé tot, fins i tot
de la mort de Brian Jones i
del seu mite com a ionqui
de luxe addicte als tribu-
nals. A la mateixa col·lec-
ció pertany Nostalgia de
Charlie Parker, en què els
34 anys de vida accelerada
i música intensa de Bird
flueixen a través dels re-
cords d’altres grans mú-
sics com ara Miles Davis i
Dizzy Gillespie. Per com-
plementar-lo, hi ha uns al-
tres tres títols: Miles Da-
vis. La biografía definiti-
va; Con Billie Holiday.
Una biografía coral, i Vi-
da i música de Bill Evans.

Milenio ha publicat dos
llibres que es complemen-
ten en un precari però ne-
cessari equilibri entre tri-
bus urbanes: mentre el
músic Lauren Jordán (In-
oportunos, Gatos Locos)
parla amb coneixement de
causa a Rockers... dester-
rados de la movida, Pablo
Martínez Vaquero contes-
ta des de l’altre bàndol
amb la mateixa intensitat
autobiogràfica i genera-
cional a ¡Ahora! No maña-
na. Los mods en la nueva
ola española 1979-1985.

siu en tot, en què fins i tot és possible tro-
bar un llibre sobre els australians Radio
Birdman. Editorials i segells com ara Glo-
bal Rhythm, Robinbook / Ma Non Trop-
po, Milenio, Mondadori / Reservoir

Books i Es Pop Ediciones, Discos Crudos
i Lenoir –aquesta última és també una ex-
cel·lent llibreria especialitzada, a Barce-
lona– treballen fort per recuperar el temps
perdut, amb traduccions de grans clàssics

del gènere (Por favor, mátame; England’s
dreaming) i biografies de músics de vida
complexa com ara Keith Richards, Möt-
ley Crüe i John Belushi, a més d’emotius
retrats generacionals de producció pròpia.

Nostalgia de Charlie
Parker. R.G. Reisner

England’s dreaming.
Jon Savage

¡Ahora! No mañana.
P. Martínez Vaquero

Los trapos sucios
Mötley Crüe

Keith Richards.
Víctor Bockris

Principios básicos de astronomía
Los Planetas i Juanjo Sáez

Por favor, mátame.
McNeil i McCain

LLEGIR I ESCOLTAR Keith, els mods
i companyia

● El director artístic del
Mercat de les Flors, Fran-
cesc Casadesús, es rosega
els punys. En la segona
temporada que un consorci
governa el nou Centre de
les Arts del Moviment, ha
hagut de rebutjar propos-
tes de coproducció de
companyies internacio-
nals, com ara la de La La
La Human Steps, perquè
no tenen prou envergadu-
ra. Casadesús es lamenta:
«Ens conviden a participar
a la Fórmula-1 de la dansa i

nosaltres anem encara amb
Vespino.» Per aquest mo-
tiu, són indispensables les
obres de reforma de la sala
Maria Aurèlia Capmany
(MAC) que es faran fins al
gener i que s’haurien
d’acabar en una segona fa-
se a partir del mes de maig
següent. Però també el
pressupost de quatre mi-
lions, «que hauria de pujar
als set o vuit» per guanyar-
se la referència europea en
la dansa contemporània.
Actualment, el Centre de
les Arts del Moviment té

un pressupost d’uns quatre
milions d’euros, i més del
50% es dedica a la progra-
mació. El Mercat té clara la
seva prioritat de popularit-
zar la dansa i de donar ei-
nes perquè les companyies
catalanes i també estatals
tinguin oportunitats per a
la creació i l’exhibició.

De totes maneres, l’im-
puls del Mercat ja ressona
a Europa (tot i que no amb
la intensitat amb què al-
guns coreògrafs els ani-
men). Aquesta temporada
passada, per exemple, es

va fer l’estrena mundial
d’una peça de Wim Vande-
keybus, que va assajar du-
rant tres setmanes a Barce-
lona i va col·laborar en ac-
tivitats pedagògiques. Fins
ara, el màxim que s’havia
aconseguit era comprar-li
bolos. Un altre element
que denota la referència de
Barcelona en la dansa és la
creació de l’European
Dancehouse Network, una
xarxa que vol potenciar el
concepte de cases de dansa
on s’alternin investigació,
producció i exhibició.

L’entitat, amb una quinze-
na de països fundadors, va
signar la seva creació a
Barcelona. A la platea, la
fidelitat dels espectadors
va en creixement exponen-
cial (l’ocupació és del
74,8% i els abonaments
s’han doblat respecte a
l’any passat).

Avançament del curs
La filosofia de la tempora-
da vinent és fer un repàs
del passat i el present de la
dansa actual. L’any passat,
es va fer una cartografia de

la dansa contemporània ar-
reu del món. Per al
2009/2010 hi ha prevista
una actuació (al TNC pel
tancament de la Sala
MAC) sobre el centenari
dels ballets russos de
Diaghilev. També es crea-
rà una coreografia entre el
coreògraf Cunningham
(de 90 anys), amb les apor-
tacions artístiques d’Anto-
ni Tàpies i Eulàlia Valldo-
sera i les composicions
musicals d’Agustí Fernán-
dez i Joan Saura. Revela-
dor.

Casadesús: «Ens conviden a la F-1 i anem amb Vespino»
J.B. / Barcelona


