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Servando Rocha ens presenta un
interessant estudi sobre els joves i
lessubculturespunkiurbanes,un
assaig sobre la desesesperació

Esgotats d’esperar la fi
S

ervando Rocha titula el
seu nou assaig amb el
mateix títol d’un tema
dels Ilegales, Agotados
de esperar el fin. El sub-

títol és més didàctic, Subculturas,
estéticas y políticas del deshecho.
Es tracta d’una aproximació gaire-
bé antropològica cap a les arrels de
la cultura popular, agafant com a
base el punk, el seus precedents i
conseqüències. Ple de referències
cinematogràfiques, literàries imu-
sicals, des de la primera línia ens
trobem la conversa que tenen Sal
Mineo i James Dean a la pel·lícula
Rebel sense causa. Mineo li pre-
gunta a Dean: “Tu creus que la fi
del món serà durant la nit?”. I
Dean li contesta taxatiu: “No, no,
serà de matinada”. Com poden
comprovar, l’assaig és farcit d’epi-
sodis amens, vehiculats a la vida
diària,alqueescoltemper laràdio,
als ressons de la nostra joventut,
des d’una visió actual.

Rocha ha sigut activista mili-
tant i cultural, membre destacat
del col·lectiu La Felguera. Algunes
de les tesis d’Agotados de esperar
el fin (Virus) ja les havia utilitzat a
altres llibres, singularment a His-
toria de un incendio. En tots dos
traça un recorregut que pot relaci-
onar la Comuna de París amb les
avantguardes històriques, l’anar-
quisme, els beatniks, el situacio-
nisme de Debord, la generació del
rock, els hippies i el pop art fins a
arribar al punk i les seves derivaci-
ons: des del kitsch a estafes cèle-
bres de la indústria musical com
Milli Vanilli. Amb observacions
ben encertades: “Tant en l’art com
en cadascun dels aspectes vitals
més quotidians preval un rebuig
als ideals tradicionals de funciona-
litat,racionalitat iausteritat impo-

sats per la modernitat. Ara, la
postmodernitateliminales fronte-
res entre l’alta cultura i una cultu-
ra de masses que, de manera ex-
cepcional, implica la pertorbació
emocional produïda per qualsevol
objecte kitsch”. Seguint el teòric
Frederic Jameson, la postmoder-
nitat troba el seu moment clau als
anys setanta amb el sorgiment de
l’anomenat pastitx i la seva esqui-
zofrènia estilística. La cultura de
la barreja sense criteri s’ha impo-
sat. El desordre potser és la millor

sensació d’ordre i la indústria no
ha restat aliena al fenomen.

El llibre, presentat dimecres a
l’Ateneu Barcelonès, estimula per-
quèinterpreta larealitatde lescul-
tures urbanes amb una mirada
oberta, desinhibida. Un lectura si-
milar a la que va fer Greil Marcus a
l’assaigRastrosdecarmín,untítol
fonamental d’Anagrama, on preci-
sament es vinculaven el dadaisme
i el surrealisme amb els situacio-
nistes, els beats i el punk. No he
trobat al·lusions al llibre de Rocha

sobre Marcus, però mantenen
idèntics punts de vista, afinitat.

La postmodernitat, o les vari-
ants de la postmodernitat, va exi-
gir el final de la història, de l’art,
del discurs... Era una forma d’an-
sietat per continuar vivint i, so-
bretot, creant. L’estudi de Rocha
incita a pensar, com la cançó que
cita del grup Eskorbuto: “Busco
en la basura algo mejor. Busco en
la basura algo nuevo. Busco en la
basura solución”. Assistim al
zenit del reciclatge?

El llibre de Rocha
estimula perquè
interpreta la realitat
de les cultures
urbanes amb mirada
oberta, desinhibida

Joves punks de Costa Rica protesten contra les condicions de vida el primer de maig passat ■ YURI CORTEZ (AFP)

David Castillo
Dins el circ itinerant

dents, amb una veu carnosa
i alhora flexible especial-
ment adequada per a l’es-
criptura verdiana en rols
com els de Leonora. Encara
queden detalls per polir,
com una presència escènica

que en Verdi, aquest dictum
és de compliment difícil, la
qual cosa no vol dir que
l’obra més adrenalínica del
compositor italià no es
pugui fer amb garanties.
Així ho van demostrar els
Amics de l’Òpera de Saba-
dell en reunir un equip força
competent, almenys en les
seves tres quartes parts.

Títol a títol, els progressos
de Maribel Ortega són evi-

Il Trovatore
De Verdi. Dir.: Elio Orciuolo.
Teatre La Farándula (Sabadell), 27 de
febrer.

La frase, atribuïda a Ca-
ruso, és famosa: per a
Il trovatore es necessi-

ten els quatre millors can-
tants del món. En una època
com la nostra en què els mi-
llors cantants excel·leixen
més en Händel o Janácek

Crítica òpera

Tres en lloc de quatre

XavierCester

tímida, però el diamant ca-
da dia llueix més. Descomp-
tant algunes vulgaritats que
es podia haver estalviat, Ma-
ría Luisa Corbacho va ser
una Azucena temperamen-
tal, mentre que Ismael Pons
va saber plegar un instru-
ment d’impacte innegable
en un Luna que va ser més
que un dolent de cartró
pedra. Tots tres es van crus-
pir Guillermo Domínguez: a

la fragilitat vocal va sumar
un fraseig sense esma que
no feia justícia a la condició
ni de poeta ni de guerrer de
Manrico.

No es pot dir que a Elio
Orciuolo li faltés energia ni
idees sobre com abordar
aquest capolavoro, algunes
potser d’aplicació massa
sistemàtica, com la tendèn-
cia a començar molts nú-
meros amb temps accele-

rats i frenar en sec més tard.
El vessant escènic anava a
càrrec de dos noms de la
casa cada cop més actius.
L’escenografia de Jordi Ga-
lobart oferia un marc tan
nítid com apte per a cada
escena, però Carles Ortiz va
oferir una lectura a primer
nivell i prou. La imaginació
dramàtica continua sent
una assignatura pendent de
Sabadell.

María Luisa
Corbacho va ser
una Azucena
temperamental


