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El professor Lluís Meseguer, catedràtic de
la Universitat Jaume I,
ha dirigit en aquesta
ocasió la seua mirada
experta i sintètica cap
al fenomen etiquetat
com La Nova Cançó. A
finals de l’any que ve
farà seixanta anys que Lluís Serrahima
va considerar indispensable que la nostra àrea cultural comptara amb melodies
contemporànies, i ara que s’han retirat alguns dels cantants més icònics (Raimon,
Llach), Meseguer ha estimat l’oportunitat
d’analitzar aquest prodigiós món de la
cançó i l’espectacle en valencià/ català, i
de fer-ne balanç, aplegant ací una sèrie de
col·laboracions i d’articles fins ara esparsos, més alguns altres d’inèdits.
El llibre, que consta de 7 capítols,
serà —en fi, és— un manual de referència sobre l’àmbit que ens ocupa, perquè
l’autor concreta la definició dinàmica
d’espectacle (1), explica la funció i evolució de la cançó al llarg de la història
(2), analitza la divulgació d’Ausiàs March per Raimon (3), n’examina les característiques retòriques (4) i la creació (5)
i, finalment, estudia l’àmplia gamma de
metàfores que lletristes i cantants han
emprat: sobre la política, el país, la subjectivitat, els personatges i la vida en general (7). No passarà desapercebut. JP

destaquem...

Vides senzilles que busquen
empara o un salconduit
Les distopies, la ciència ficció, el realisme màgic... La imaginació de l’ésser
humà per crear mons alternatius, universos paral·lels o situacions surrealistes és fascinant. Moltes d’aquestes històries ens atrapen des del primer instant
pel sorprenent dels seus plantejaments,
per aquesta capacitat de generar espais
fantàstics en què tot és possible. No obstant això, he de reconèixer que cada
dia m’atrauen més les històries comunes, els relats de vides quotidianes que
solen romandre en l’anonimat per ser,
precisament, comuns a la majoria de nosaltres. El perquè d’aquesta atracció crec
que rau en una necessitat per conèixer
de prop aquestes realitats en aparença
monòtones però que amaguen rere seu
una profunda càrrega emocional.
Sempre em ve a la memòria la commovedora història de Haya Tedeschi,
d’aquesta gran novel·la que és Trieste (Automática), de Daša Drndic, i en la qual
remarca que darrere de cada nom hi ha

una història. Aquesta és una gran veritat
i és per això que les novel·les o relats que
versen sobre les relacions personals, sobre els paisatges que són autèntics i que
marquen l’esdevenir de la nostra pròpia
existència, reclamen la meua atenció.
El mismo sitio, las mismas cosas (La Huerta Grande), de Tim Gautreaux, és un conjunt de relats sobre vides comuns i corrents, noms en els que darrere hi ha
una història. Per aquests textos desfilen
una sèrie de personatges amb un passat
que els ha marcat profundament i que,
com ens passa a tots, dubten dels seus
actes, s’equivoquen, riuen i ploren, busquen un consol i anhelen viure en pau
amb ells mateixos. També són personatges que protagonitzen escenes turbulentes en ambients de vegades una mica sòrdids, o simplement persones que
han perdut l’esperança, que necessiten
empara i que es veuen desproveïts del
mateix fins al punt que és impossible no
sentir compassió per ells.

D’aquest conjunt de textos s’ha arribat a dir que ofereixen un paisatge fèrtil per l’epifania. Bé és cert, ja que en
molts dels dotze relats que comprenen
aquest llibre, se succeeixen revelacions
sobre l’estat mateix d’unes vides que, de
forma gairebé imperceptible, viren per
complet, s’esquerden. Aquesta atmosfera
mundana i una mica decadent gaudeix
no obstant això d’un gran atractiu, per a
mi, com és situar les històries en l’estat
de Louisiana, territori conegut per la pintoresca i musical ciutat de Nova Orleans.
Així, el gust del menjar cajún i l’accent
francès que es parla en aquest racó del
planeta, enriqueixen les complexes històries personals que Gautreaux descriu
amb gran subtilesa. Dones que busquen
fugir de la seua llar costi el que costi, un
avi que s’ha de fer càrrec de la seva néta
després de la mort de la seua filla en un
accident aeri, un maquinista que provoca
un accident de conseqüències inimaginables, la desesperació d’un pare a la recerca de seva filla... Relats en què l’esperança
i la redempció són protagonistes, petits
(grans) drames quotidians convincents
escrits amb sensibilitat i gran destresa.
Gautreaux és un gran narrador. H
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