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Ve de la pàgina anterior 

existeix i no existeix alhora», diu 
José María Micó, que va publicar 
a mitjans de febrer Primeras vo-
luntades (Acantilado), recopila-
ció i reordenació de la seva obra 
poètica. «Aquests dies estem 

tenint notícia de moltes coses 

que no arribem a veure, ni a to-

car ni a ensumar, entre les 

quals els llibres». Micó, com els 
altres, està sent regularment in-
format de la cancel·lació dels ac-
tes previstos per a la promoció, 
inclosos festivals com el Tres de 
Granada, on hauria d’haver es-
tat aquesta setmana; com tots, 
està bolcat en la difusió per in-
ternet. «Van sortint coses adap-

tades a les circumstàncies». 
«Mentre les llibreries esti-

guin tancades –diu Grandes–, 
estem cridant l’atenció sobre 

un llibre que no existeix, per-

què la gent no pot sortir al car-

rer a comprar-lo. El nostre 

ànim canviarà una mica quan 

obrin les llibreries». L’escripto-
ra madrilenya es consola amb 
les dades que indiquen que ha 
augmentat la venda de llibres 

electrònics; tot i que, de nou, 
no és el mateix. «El que em fa 

més mal és no poder ser a Bar-

celona per a aquest Sant Jor-

di», es lamenta. 
L’escriptura d’un llibre és 

una experiència que es viu per 
etapes, des de l’infantament de 
la idea fins al dia feliç del punt fi-
nal. És un llarg camí. L’infortuni 
d’aquestes obres és que van ser 
escrites en un temps en què tot 
era normal, i publicades en un 
temps anormal; en un món, de 
fet, totalment diferent. 

Els estats d’ànim són variats. 
«Nostàlgia», diu Grandes. «Per-

plexitat», diu Micó. «Ens hi hem 

d’adaptar», diu Baltasar. A tots, 
això sí, els uneix la mateixa 
consciència que no són temps 
de grans alegries. «La bola de vi-

dre és fosca, no s’hi veu res. I no 

parlo només del meu llibre, parlo 

del sector editorial en general», 
diu Merino. «Feia vuit anys que 

no publicava i em venia molt de 

gust, i després de vuit anys, os-

tres, que et toqui això, és com la 

llei de Murphy al cub». «Tens 
 –diu Caparrós– la sensació que 

el teu llibre està fresquet, però 

momificat en aquestes piràmi-

des en què s’han convertit les lli-

breries. Tots ens consolem pen-

sant que recuperarem el temps 

perdut, però tots sabem que el 

temps no es recupera». H

«El teu llibre està 

fresquet,  però 

momificat  

a les llibreries»,  

diu Caparrós

deesi

E ntrem en aquesta co-
lumna a través d’una en-
devinalla: ¿en què s’as-

sembla un corb a una taula 
d’escriure? 
 Jo només transmeto l’ende-
vinalla, que en realitat li fa el 
Barreter a Alícia durant un be-
renar boig al País de les Merave-
lles. Podríem dir que un escrip-
tor s’assembla a un corb en el 
fet que se sap alimentar de la 
desgràcia. Aquests mateixos es-
criptors, acostumats el dia de 
Sant Jordi a exhibir-se davant 
dels seus lectors, que s’han 
quedat engabiats aquest any a 
casa. I tot i així, haurem d’espe-
rar al final d’aquest text per in-
tentar aclarir la qüestió que 
l’encapçala. 

En una altra escena, ja tra-
vessat el mirall, Alícia s’encre-
ua amb Humpty Dumpty, 
aquell personatge amb pinta 
d’enorme ou. Ella li fa una ob-
servació sobre la seva corbata i 
ell li diu una cosa que ens po-
dria servir: «Va ser un regal del 
Rei i de la Reina com a regal de 
no-aniversari». Alícia s’estra-
nya davant d’aquesta invenció: 
«¿Què és un no-aniversari?». I 
contesta que ella prefereix els 
regals d’aniversari. El gran ou 
sacseja el seu fràgil i ovalat cap: 
«¿Quants dies a l’any són no-
aniversari?». La resta és fàcil: si 
el teu aniversari és només un 
dia, és no-aniversari cada un 
dels altres 364. Així que pots re-
bre, almenys, 364 regals. ¿Com 
ha de preferir algú que té seny 
un regal d’aniversari que 364 
regals de no-aniversari? 

La lògica és tan aclaparadora 
que un pateix perquè aixafi el 
mateix ou, que podria afegir 
que es podria aplicar el mateix 
als llibres i a Sant Jordi. És dra-
màtic que no es pugui regalar 
un llibre en la diada del llibre, 
però si ens proposéssim celebrar 
el No-Sant Jordi en el futur, està 
clar que no dependríem tant 
d’aquesta jornada. 

¿Que en què s’assembla un 
corb amb una màquina d’es-
criure?, es pregunta, ja impaci-
ent, Alícia i potser també el lec-
tor. «No en tinc ni la menor 
idea», respon el Barreter, que 
havia plantejat la pregunta. 
Potser aquesta crisi tampoc té 
una resposta unívoca. Però 
mentre ens inventem una solu-
ció a l’endevinalla, podem con-
tinuar pensant i qüestionant i 
regalant i llegint llibres cada 
dia de No-Sant Jordi. H

Bon No- 
Sant Jordi

Miqui  
 Otero

Marcos Mundstock,  fundador i carismàtic narrador del  
grup musico-teatral argentí Les Luthiers, mor als 77 anys

L’irònic ‘luthier’

JORDI BIANCIOTTO 

BARCELONA

Ni música clàssica, ni folklore, ni 
teatre, ni esquetx humorístic, o 
més aviat tot alhora: Les Lutiers 
van aconseguir el més difícil, cre-
ar una casella pròpia en el món de 
l’espectacle tocada pel seu enginy 
burleta i la seva heterodoxa litúr-
gia en escena, acompanyada 
d’instruments musicals inventats 
per ells mateixos. I aquí va ocupar 
una alta plaça la veu narrativa de 
Marcos Mundstock, un dels fun-
dadors del grup argentí, mort 
ahir als 77 anys d’una malaltia di-
agnosticada el gener del 2019. 

Seves eren les introduccions 
parlades tan característiques de 
les cançons i espectacles de Les 
Luthiers, que consumava sense 
que se li escapés el riure, do-
nant als jocs de paraules, les 
onomatopeies i les ocurrències 
un tractament formal propi de 
l’alta cultura. Marcos Munds-
tock (Santa Fe, Argentina, 25 de 
maig de 1942), fill de jueus 
immigrants de la Galítzia polo-
nesa (avui, Ucraïna), anava per a 
enginyer, però el seu paper en 
el cor universitari li va canviar 
el rumb: d’aquí en van sortir, el 
1965, I Musicisti, formació que, 
dos anys després, va derivar en 
el naixement de Les Luthiers. 

El seu primer àlbum, Sona-
mos pese a todo (1971), va donar 
a conèixer el seu pintoresc ar-

grup «una relació d’amor-odi, és 

a dir, una relació amorroidal». 
Barrejant ingredients de la 

música clàssica i de la popular, 
Les Luthiers van accedir al gran 
públic a l’Argentina i altres paï-
sos llatinoamericans amb les 
seves sàtires de la pompositat 
del concert acadèmic i amb es-
pectacles com el capturat pel 
disc en directe Mastropiero que 
nunca (1979). A Espanya van de-
butar el 1974, i el teatre Poliora-
ma va acollir la seva estrena a 
Barcelona, ciutat on, ells matei-
xos ho confessarien, al principi 
els va costar més que Madrid. 
Però les seves visites al Tívoli 
(1984) i al Palau d’Esports 
(1996) van confirmar el seu pro-
gressiu arrelament a la ciutat, 
que els va acollir per última ve-
gada l’any passat, en la gira de 
50è aniversari, que va recalar a 
l’Auditori del Fòrum. En aques-
ta sala, tres anys abans, van 
convidar a l’escenari els seus 
amics del Tricicle. 

Mundstock va adquirir el 2012, 
juntament amb dos compo-
nents del grup més, la nacionali-
tat espanyola, sumant-la a l’ar-
gentina. Després de les morts de 
Gerardo Masana, el 1973, i Dani-
el Rabinovitx, el 2015, i el retir 
de Carlos Núñez Cortés (2017), 
Les Luthiers conserven dos 
membres històrics, Jorge Maron-
na i Carlos López Puccio. H

senal d’instruments fets amb 
objectes casuals, batejats amb 
noms paròdics com ara llatí, o 
violí de llauna (a partir d’una 
llauna de pernil) o tubòfon silicò-
nic cromàtic o flauta Bunsen (uti-
litzant 31 tubs d’assaig). 
Mundstock es va ocupar en oca-
sions del gom-horn a pistons, me-
na de trompeta connectada a 
una mànega, si bé ell era el 
menys músic del grup i va cen-
trar la seva funció en la narra-
ció, amb la seva veu de baix i la 
seva dicció impecable, i en la 

inventiva que sempre va carac-
teritzar Les Luthiers. 

Relació ‘amorroidal’ 

Amb la col·laboració del seu 
col·lega Gerardo Masana va do-
nar forma a un personatge, Jo-
hann Sebastian Mastropiero, 
presumpte autor de moltes de 
les obres que interpretaven. 
Com el mateix Bolero de Mastropi-
ero, una de les seves peces més 
populars, inclosa al segon ela-
pé, Cantata laxatón (1972). Amb 
el tal Mastropiero deia sentir el 

33 Personatge  8 Mundstock, durant un homenatge a Buenos Aires el 2018.

EFE / PABLO RAMÓN

ADEU A UNA GENIAL FIGURA DE L’ESCENARI

Anava per a enginyer, 

però el seu paper   

en el cor universitari, 

a mitjans dels 60,  

li va canviar el rumb
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