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Una gala per reivindicar la 
recuperació del Teatre Arnau
La plataforma ciutadana Recuperem el 
Teatre Arnau organitza avui la gala L’Ar-
nau sacseja les plomes per reivindicar la 
reobertura de l’edifici del Paral·lel com a 
sala d’activitats escèniques i memòria his-
tòrica. Des de les 12 h, la plaça Raquel Me-
ller acollirà actuacions infantils, especta-

cles de cabaret, dinar popular i música, 
amb artistes com Las Glorias Cabareteras 
o Mercè Espelleta. A més de donar a co-
nèixer les activitats del col·lectiu, la gala 
vol crear vincles entre el món cultural i ve-
ïnal que serveixin per començar a prepa-
rar la programació del futur teatre.CULTURA

postures molt extremes i òbvies, i a 
mi m’interessa molt més l’ambi-
güitat”, explica. Tampoc aborda al-
tres totalitarismes. “L’estalinisme 
hauria requerit un altre llibre, per-
què les relacions amb el també 
rock són extensíssimes”, recorda.  

Segurament per “deformació 
professional”, la música és l’eix d’un 
assaig que també aborda altres àm-
bits i que fuig del judici superficial 
i de la condemna intransigent que 
sovint evita aprofundir en “les con-

nexions entre una cultura 
pop i el pensament reacci-
onari de dretes”. “No m’in-
teressa tant la música com 
la ideologia que s’amaga 
darrere dels músics i 
l’oportunitat de poder in-
vestigar en altres aspectes 
com la literatura stalag 
jueva, el cinema naziex-
ploitation i el nazi chic”, 
diu Gonzalo.  

Control de masses 
El rock com a “entitat superior 
davant la qual postrar-se” 
“La massa no és res per si mateixa, 
sinó un ramat d’ovelles fins que no 
se l’organitza. Si se la guia, cal fer-
ho amb dues brides: l’entusiasme i 
l’interès, el costat místic i el costat 
polític”. Això explicava als anys 30 
Mussolini al periodista Emil Lud-
wig, tal com recull el llibre Tres dic-
tadores, editat aquí per Acantilado. 
D’alguna manera, Mussolini estava 

anticipant el que Gonzalo conside-
ra una de les dinàmiques totalitàri-
es del rock: “Postrar-te davant una 
entitat superior que se suposa que 
té unes claus que tu no tens”. “El 
poder pot fer realment el que vulgui 
sense donar cap explicació. I el 
rock, portat al pla purament esce-
nogràfic, és això: sembrar la ficció 
que tu pots ser tu mateix i fer el que 
vols fer. I què pots fer? Comprar un 
disc, anar a un concert i posar-te 
una samarreta”, explica. Tot i l’es-
mena a la totalitat de l’espectacle, 
Gonzalo creu que el rock encara pot 
“proporcionar estímuls intel·lectu-
als o purament animals”, però asse-
gura que, com el feixisme, “el rock 
et dilueix com a individu”.  

Reflex de la societat 
Quan músics com Eric Clapton 
donaven suport a polítics racistes  
“Això és el Regne Unit, un país 
blanc!”, exclamava Eric Clapton 

en un concert l’any 1976, i tot se-
guit demanava que la gent votés 
Enoch Powell, un polític conserva-
dor que havia articulat un discurs 
antiimmigració inequívocament 
racista.  

Rod Stewart i David Bowie tam-
bé havien simpatitzat amb Powell, 
com bona part de la societat britàni-
ca que durant aquells anys de crisi 
econòmica va decantar el poder cap 
a la dreta i la posterior victòria de 
Margaret Thatcher el 1979. És en 
aquest context, i amb cocaïna pel 
mig, quan Bowie va identificar Hit-
ler com “una de les primeres rock 
stars” en una entrevista a Playboy, 
i va afirmar: “El millor que pot pas-
sar és que vingui un govern d’extre-
ma dreta”. “Almenys això aconse-
guirà alguna cosa positiva perquè 
causarà una commoció en la gent, 
que haurà d’acceptar una dictadu-
ra o desfer-se’n”, deia Bowie amb 
ambigüitat, com quan havia assegu-

La marca de 
l’esvàstica en 
la cultura pop 

Jaime Gonzalo analitza el fetitxisme nazi  
i feixista al llibre ‘Mercancía del horror’ 

Sid Vicious amb l’esvàstica a la sa-
marreta. Eric Clapton cridant a 
mantenir un Regne Unit blanc. 
Bryan Ferry declarant que “la pre-
sència dels nazis era impressio-
nant”. El grup asturià Ilegales can-
tant una cançó titulada ¡Heil Hitler! 
“per molestar els hippies”. Pel·lícu-
les basades en l’explotació eròtica 
de la iconografia nazi com Ilsa, la 
lloba de les SS. Grups 
amb noms que fan refe-
rència a la toponímia de 
la infàmia com Spandau 
Ballet i Joy Division. 
Quina és la naturalesa 
de la presència del fei-
xisme i el nazisme en la 
cultura pop? ¿Convicció 
ideològica, provocació, 
fetitxisme estètic, bui-
datge simbòlic per fer-ne 
una crítica? Aquestes 
qüestions són un dels motors de 
Mercancía del horror. Fascismo y 
nazismo en la cultura pop (Libros 
Crudos), un assaig escrit per Jaime 
Gonzalo (Bilbao, 1957), periodista 
amb una llarga trajectòria en el pe-
riodisme musical i contracultural i 
cofundador de la revista Ruta 66.  

“La música és un cavall de Tro-
ia per penetrar en un fenomen so-
ciològic”, diu Gonzalo, que assegu-
ra que el propòsit del llibre és “es-
tudiar la fetitxista dualitat amb 
què diferents manifestacions pop i 
rock no adscrites a una ideologia 
determinada, o teòricament filia-
des en una altra de contrària, han 
engruixit el residualisme estètic 
nazifeixista, i la implicació del fei-
xisme en l’aparell ideològic i indus-
trial de les cultures de rock, con-
sum i oci”. És a dir, al llibre no hi ha 
aquelles manifestacions oberta-
ment nazis, com ara els grups d’ex-
trema dreta. “Els he deixat fora per 
pura profilaxi intel·lectual. Són 
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Totalitari  
“El rock et 
dilueix com a 
individu”,  
diu Jaime 
Gonzalo
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