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� L’actor i director Quim
Lecina torna a vincular els
seves creacions amb el
jazz. Dimarts presenta al
Versus La Maga i el Club
de la Serpiente, uns perso-
natges extrets d’un dels
capítols de la novel·la Ra-
yuela de Julio Cortázar.
Lecina disposa del septet
SwingSet en directe i l’ac-
triu uruguaiana Andrea
Fantoni, que interpreta la

mateixa Maga. L’actor fa
de narrador i situa l’acció
que és, a parts iguals, de
teatre, literatura i música.
L’obra es representarà fins
al 22 de desembre en les
sessions de dos quarts de
vuit del vespre.

Lecina incorpora músi-
ca en directe als especta-
cles, en els quals fa un re-
pàs de personatges musi-
cals com Fats Waller (Fats
Jam), Erik Satie (Em dic

Erik Satie, com tothom) i
ara entra en el text d’un
Cortázar establert al París
dels anys seixanta.

Un dels capítols de Ra-
yuela parla de El Club de
la Serpiente, un grup d’in-
tel·lectuals es troben set-
manalment a escoltar dis-
cos de jazz. Cortázar era
un erudit del jazz» i ho de-
mostra en aquest llibre. La
música és una excusa per
arrencar amb tertúlies so-

bre la recerca de la realitat.
Tot i que tothom aspiri a
trobar la seva veritat, so-
vint es veuen imposant la
seva experiència als altres.
L’excepció és la Maga, un
personatge malvist perquè
fa preguntes ingènues. Le-
cina i Àngel Molas de la
SwingSet van coincidir
entrant al club a partir
d’aquest personatge que
en realitat és la representa-
ció «de la pedra filosofal».

Quim Lecina revifa amb música de «jazz»
el Club de la Serpiente de Cortázar

J.B./ Barcelona

� A simple vista una pirà-
mide d’uns 15 cm és el tí-
pic record que qualsevol
turista portaria d’Egipte.
Doncs no. Segons una mà-
quina molt sofisticada de
la brigada de policia cien-
tífica de l’Estat, es tracta
de cocaïna en forma de
tomba africana. La tècnica
per camuflar aquesta subs-
tància il·legal no s’acaba
aquí, ja que fins i tot ha es-
tat convertida en fulls. La
policia va sospitar d’un
personatge que portava a
sobre uns 37 quilos de pa-
per, per prendre apunts,
potser era massa estudi per
a una sola persona.

Aquestes i altres confes-
sions de la policia van ser-
vir per crear, en diferents
dependències policials de
Barcelona, un marc de ver-
semblança en l’últim lli-
bre d’Alicia Giménez
Bartlett (Albacete, 1951),
Nido vacío (Planeta), la
setena narració policíaca
amb la inspectora Petra
Delicado. Aquesta policia
barcelonina viu des de la
ficció que crea Giménez
Bartlett moltes situacions
que tenen correspondèn-
cia amb el món real.

Petra Delicado intro-
dueix el lector en un afer
d’actualitat com ara la por-
nografia infantil: «El tema
em va semblar inquietant,
des del punt de vista humà.
Com pot existir algú que
no senti res per aquestes
persones indefenses?», va
explicar l’escriptora, que
després de compartir
llargs cafès amb la policia
Margarita García i amb al-
tres companys de la briga-
da científica, va teixir una
trama, totalment inventa-
da, en què la prostitució,
l’abús de menors i la ven-
jança caminen plegats.
Les pinzellades realistes

de la novel·la provenen de
la qualitat humana dels
personatges, que experi-
mentaran un gir sentimen-
tal, sobretot la solitària
inspectora. Totes dues his-
tòries, la privada i la pro-
fessional, avancen insepa-
rables l’una de l’altra de
manera que la pornografia
infantil es torna molt
menys cruel en la ficció li-
terària.

«El nou pederasta es
guanya la confiança del
menor a internet i s’aprofi-
ta de l’anonimat. Es con-
formen amb el vouyeuris-

me explícit», segons l’ins-
pector en cap de delictes
tecnològics, Benjamín
Blanco, que va ajudar l’es-
criptora a documentar-se.
Des del gener fins ara, 65
persones han estat culpa-
bles d’aquest delicte a tot
l’Estat, una xifra que mos-
tra una realitat bastant
crua. Per lluitar contra
aquest i altres crims, 160
funcionaris del cos de la
policia científica de l’Estat
treballen a Catalunya a
l’estil de la popular sèrie
C.S.I., però de veritat. Un
pinzell poc comú i una mi-

ca de titani o carbonat de
plom serveixen per desco-
brir les empremtes que hi
ha amagades a les cartes
anònimes que intimiden
més d’un polític o bé si-
tuen algú a l’escenari d’un
homicidi. Una baina pot
indicar quina pistola ha
disparat el tret, encara que
no serveix de gaire si
aquesta arma ha estat ro-
bada, com li passa a la ins-
pectora Petra en uns banys
públics d’un centre comer-
cial només començar la
novel·la. Sorprenentment,
la lladre és una nena.

Petra Delicado investiga un cas de pornografia infantil en l’últim llibre de Giménez Bartlett
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Bales, cocaïna i empremtes

Alicia Giménez Bartlett a la seu de la brigada de la policia científica de Barcelona. / EFE

l-Mayurqa fa música tradicional de com-
bat. Els seus músics prenen l’escenari com
una trinxera, de manera que cada concert

seu es converteix en un acte de protesta ciutadana i
de reivindicació musical de la llengua, la sostenibi-
litat del territori i la cultura popular. Les moltes
complicacions que aquesta actitud militant els ha
comportat no els ha acovardit. Al contrari, els ha
anat esperonant per tornar-s’hi.

El 30 de setembre passat va morir el fundador i lí-
der del grup, Toni Roig. De manera que el que ha-
via de ser la presentació a Barcelona del sisè disc
dels mallorquins, Temps de revolta, va ser final-
ment un acte d’homenatge a la seva figura. Músic i
escultor, activista entusiasta de la cultura popular,
Roig tenia una barba llarga i blanca que li donava
un aspecte de gal irreductible. I en aquesta història,
el paper de romans el feien determinats polítics i
promotors urbanístics immobiliaris, que ell definia
com una «nissaga de pirates».

Les paraules gravades del mateix Toni Roig (les
que havia dit dos dies abans de morir, en un concert
a Lloseta), van servir per presentar cada cançó. Van
sonar algunes peces de fantasia, compostes per
Roig amb un cert sabor de música antiga. Però la
major part del repertori duia de manera implícita –i
alhora molt explícita– una forta càrrega reivindica-
tiva. Isidre Tito Peláez va pujar amb la seva tarota
per interpretar La moixeranga, l’himne popular
que s’ha transmès entre músics dels Països Cata-
lans a peu de carrer. Jordi Fàbregas va cantar Lli-
cència i es va barrejar amb els Al-Mayurqa per can-
tar les Jotes de picat. En la versió d’aquestes jotes
que el grup ha gravat a Temps de revolta es critica,
entre altres coses, el muntatge de la Feria de Abril a
Pollença. Es veu que per això en aquest poble vo-
lien declarar Toni Roig persona non grata.

També va sonar la marxa dels Tamborers de la
Sala, de Palma de Mallorca. Aquests tamborers són
una de les institucions musicals més antigues d’Eu-
ropa. Dos dels músics d’Al-Mayurqa en formaven
part, fins que van ser expulsats per les autoritats
municipals arran de la seves protestes sobre l’espe-
culació urbanística que està afectant l’espai rural
del Monestir de la Real, a Palma.

Va ser la Coral de la Real la que va pujar a l’esce-
nari al final de l’homenatge. Toni Roig considerava
el cant coral com l’expressió de la veu del poble, i
amb aquesta premissa va compondre No ens fareu
callar, una cançó carregada d’intencions. Un altre
dels convidats, Biel Majoral, va cantar la seva Què
té aquesta terra nostra?, més coneguda com Sa
Porrassa, i va fer un llarg discurs evocant la figura
de Roig, a qui va reivindicar com una llumeta que
continua encesa. Una llumeta que cada dia s’impli-
ca fins al moll de l’os en lluites petites però neces-
sàries.
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La llumeta
� Concert: Al-Mayurqa. Homenatge a Toni Roig

Lloc i dia: Petit Palau de la Música (Barcelona). 30

de novembre
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Toni Roig, en una imatge d’arxiu. / EL PUNT


