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Alaciutatde la fúria

F
eia quatre anys que es-
tava en coma. Elmira-
cle que esperava la se-
va mare era improba-

ble, però la segonamort deGus-
tavo Cerati ha impactat els
seus seguidors a tot Llatinoa-
mèrica com si mai no s’hagues-
sin assabentat de l’infart cere-
bral que va tenir el 15 de maig
del 2010, després d’una actua-
ció a Caracas. El rocker va mo-
rir definitivament dijous en
una clínica de la ciutat de la fú-
ria, a 55 anys.
La desaparició del líder de

Soda Stereo ha sumit en la tris-
tesa la generació que, després
de la fi de la dictadura argenti-
na, es va sumar al boom del
rock en castellà durant els anys
vuitanta i noranta.
L’impacte emocional no ha

estat només a l’Argentina, sinó
a gairebé tots els països deLlati-
noamèrica i a la comunitat his-
pana dels EUA, on Cerati era
un ídol. Malgrat això, la banda
no va tenir èxit a Espanya, per
on va passar sense pena ni glò-
ria, excepte per a alguns fans
que el consideraven un grup de
culte i encara recorden el seu
recital a la barcelonina sala Ze-
leste el 1992.
Una prova de la dimensió

continental del cantant és que
la sevamort es va situar ràpida-
ment com a primera notícia als
webs dels principals diaris de la
regió i va omplir de tristesa les
xarxes socials. Populars músics

com Shakira, Julieta Venegas,
RickyMartin o Juanes van reac-
cionar via Twitter amb missat-
ges d’admiració cap a Cerati.
“Gustavo, encara ens queda

per fer la cançó més important
de totes”, va tuitejar Shakira,
amb qui Cerati va col·laborar a
dos discos, igual com amb al-
tres músics, comMercedes So-
sa, amb qui va gravar una can-
çó en l’última treball de la fol-
klorista argentina, o amb Bajo-
fondo, el grup de tango electrò-
nic de Gustavo Santaolalla, on
va posar veu al tema Mareo.
Poques hores després de la

mort es va celebrar a BuenosAi-
res la gala dels premis Gardel,
els més importants de la músi-
ca argentina, que es va conver-
tir en un homenatge a Cerati.
El cantant i la seva banda acu-
mulaven 18 d’aquests guar-
dons, incloent-hi dos Gardel de
Oro. També tenia en el seu po-
der set Grammy Llatins, tres el
2010, quan ja estava en coma,
per Fuerza natural, el darrer
disc en solitari.
Cerati va néixer a la ciutat de

la fúria, títol de la seva cançó
més popular i que, sens dubte,
es refereix a Buenos Aires. So-
da Stereo es va crear a la capi-
tal argentina el 1983, quanCera-
ti es va ajuntar amb un com-
pany de la carrera de Publici-
tat, Héctor Zeta Bosio, i amb el
tercer integrant de la banda,
Charly Alberti. Fins que es van
separar el 1997 el grup va edi-

tar set àlbums d’estudi i van fer
vuit gires continentals.
El rock simfònic, psicodèlic i

electrònic de la banda i la parti-
cular veu de Cerati deixen can-
çons que formen part de l’ima-
ginari col·lectiu de molts llati-
noamericans. Des de Persiana
americana fins aDemúsica lige-
ra, passant per Cuando pase el
temblor, Nada personal, Doble
vida, Cançión animal o Signos.
Cantant i compositor, Cerati

va començar la seva carrera en
solitari el 1993, abans de la sepa-
ració del grup. Durant aquella
etapa va publicar cinc discos.
El 2007 Soda Stereo va tornar a
unir-se per a una gira anomena-
da Em veuràs tornar, frase em-
blemàtica de En la ciudad de la
furia. A Buenos Aires van acon-
seguir omplir durant sis reci-
tals consecutius l’estadi del Ri-
ver Plate, el recinte de concerts
més gran de l’Argentina, i van
superar el rècord de cinc xous
dels Rolling Stones el 1995.
El Govern argentí va decre-

tar dos dies de dol i milers de
persones van desfilar diven-
dres per la capella ardent, ubi-
cada al Palau de la Legislatura,
seu del Consistori de Buenos
Aires. El Papa també va expres-
sar les seves condolences i Ce-
rati va ser enterrat al cementiri
de la Chacarita, on descansa
Gardel, després d’unmultitudi-
nari seguici fúnebre en una plu-
josa ciutat de la fúria.

ROBERT MUR
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L
a pèrdua recent d’un
home comManuel Ser-
rat Crespo (1942-2014)
adquireix un relleu sin-

gular que va molt més enllà del
seu impressionant llegat com a
traductor del francès (Cocteau,
Jules Vallès, Proust…) que li va
valer ser nomenat Chevalier de
l’Ordre des Palmes Academi-
ques (1999) i posteriorment in-
vestit Officier desArts et des Let-
tres (2003), entre altres guar-
dons en honor al seu caràcter
d’agitador del diàleg intercultu-
ral i activista en la construcció
de ponts afectius.

Traductor des del 1964, després
d’abandonar els estudis de Dret i
un pas fugaç per Bruguera, repas-
sar ni que sigui superficialment la
seva obra és una tasca aclapara-
dora, si no impossible (més de
sis-cents títols de tipus molt di-
versos), però seria imperdonable
no esmentar la seva elogiada edi-
ció d’Els cants de Maldoror, de
Lautréamont, per a Càtedra.
Peter Bergsma, president de la

Xarxa Europea de Centres de
Traducció Literària, va definir
Serrat Crespo com “el Nikita
Khrusxov del sector europeu de
la traducció, que no vacil·lava a
donar suport a les seves afirmaci-
ons colpejant el pupitre amb la sa-
bata”. La seva tasca al si de l’Asso-
ciació Col·legial d’Escriptors de
Catalunya i del Consell Europeu
d’Associacions de Traductors Li-
teraris, on va defensar amb afany
la visibilitat dels professionals, li
van guanyar justa fama. La seva
vehemència quan un tema l’inte-
ressava ja és llegendària, com bé
saben tant els seus editors i els
companys de traducció.
Era sens dubte tot un personat-

ge, i així ho va saber veureDaniel
Pennac, que el va recrear com a
tal a la novel·laEl dictador i la ha-
maca. Igualment, la seva exigua

obra com a escriptor defuig tam-
bé els camins habituals: des de la
novel·laAutopista 69 (1969) a l’ex-
cel·lent broma literària que és
Maruyme, diario de viaje (reedita-
da el 2009 per José Olañeta), un
assenyat estudi sobre un descone-
gut poeta japonès que tant a la Bi-
blioteca del Congrés dels EUA
coma la BibliotecaNacional i a la
Biblioteca deCatalunya va ser ca-
talogat com a autor.
Serrat Crespo va ser a més un

interessantíssim dramaturg (Ana
o la venganza) i director als anys

noranta de la revista Assaig de
Teatre, que va donar a conèixer
l’epistolari entre Ricard Salvat i
Salvador Espriu, per exemple.
L’obra compoeta i els assajos, ar-
ticles i conferències sobre traduc-
ció han quedat dispersos en revis-
tes o llibres col·lectius, i inèdites
unes memòries en què va reflec-
tir la seva infantesa i joventut
(marcada per viatges a Síria,
l’Iran, l’Afganistan, l’Índia, Togo,
Libèria, Burkina Faso…).
Potser la seva traducció de Sa-

lly més íntima, de Raymond Que-
neau, és l’última que va poder
veure publicada, per Blackie
Books i amb un pròleg d’Enrique
Vila-Matas, cosa que no deixa de
ser significativa, ja que es tracta
d’un text irònic, juganer, viu, que
en Manuel va precedir d’una im-
pagable “Nota del tradhumor”.
Geni i figura.

JOSEP MENGUAL

Avui fa un any

Alberta Sayago Ramírez
Ángela Fernández Torrontera
Angeles Pinsach Saez
Antonio García Garrido
Blanca Pilon Maristany
Coia Cabré Monné
Conrado Luengo Latorre
Fermí Alegret Parés
Fernando Badia Gavalda
Fernando Pertusa Martínez
Francisca Romero Alaminos
Francisco Casadesús Cardús
Francisco García Benito
Gregorio Rubio Simón
Guillem Roche Sala
Helena Vall Perdigó
Isabel Ortiz Fernández

Ismael Serra Mañé
Jesús Pérez Pérez
Joan Carles Villagrasa Maximo
Joan Piñol Falcó
Josep Canela Cuscó
Luciano Díez Afonso
Luís Balboa Teijeiro
Manuela Cuevas Lago
Maria Rosell Furest
Maria Rovira Cadellans
Núria Passola Palmada
Pilar Peña Marmol
Ramon Bonet Garcia
Ramona Casals Vilaró
Ricardo González de Iturriaga
Robustiano Andreu Moreno
Trinidad Pérez Sandalinas
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Nombrosos guardons
reconeixen la seva
feina com a agitador
del diàleg
intercultural

Líder del grup de rock argentí Soda Stereo

Traductor i escriptor

GUSTAVO CERATI (1959-2014)

MANUEL SERRAT CRESPO (1942-2014)


