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tava bé poder tastar la cuina nipona, 
ja n’hi havia prou amb un restau-
rant”. La cuina japonesa, en canvi, 
“ha acabat transformant el nostre 
gust i enfonsant gastronomies com 
la francesa”. La Barcelona que apa-
reix a la novel·la també és molt dife-
rent de l’actual: “Als anys 70 era una 
ciutat de pas, on a ningú se li acudia 
venir-hi com a turista”. Aquests són 
els detalls que a Mendoza li interes-
sa explicar en aquest cicle de no-
vel·les. “Hi ha fets polítics i socials 
que semblava que anirien d’una ma-
nera i al final els acabem recordant 
molt diferents de com els vam viu-
re”, diu. Als anys de la Transició, per 
exemple, hi havia “un ambient de 
preguerra civil, insegur i incert”. Al 
final, però, de l’experiència en va 
sortir “un país europeu més, tan bo 
i tan dolent com els veïns”.  

Fent un salt fins al present català, 
Mendoza no té un diagnòstic gaire 
optimista. “No veig cap on ens pot 
conduir el que està passant –diu, un 
pèl compungit–. Com diuen els que 
parlen del Brexit, estem en una no 
win situation”. Mendoza, que poc 
després de l’octubre del 2017 va pu-
blicar l’opuscle ¿Qué está pasando en 
Cataluña? , pensa que “els perjudicis” 
de les protestes de les últimes setma-
nes “duraran temps, i seran presents 
tant a nivell econòmic com social i 
d’imatge”. I el novel·lista afegeix, 
abans de tornar-se a replegar en el 
seu món de ficció: “No sé si la situa-
ció es pot resoldre, però caldria abor-
dar-la. No sé si hi ha una única solu-
ció, però de solucions n’hi ha”.e

David Trueba segueix els passos  
de Chicho Sánchez Ferlosio

rojo, gallo negro–, que el públic cre-
ia cançons tradicionals espanyoles, 
es van convertir en himnes de l’es-
querra europea i eren versionats en 
altres llengües. “Que el fill d’un dels 
compositors del Cara al sol acabés 
escrivint l’himne per excel·lència de 
l’esquerra resumeix la història d’Es-
panya –diu Trueba–. I la pregunta 
que ens hem de fer és com és possi-
ble això. Creiem saber-ho tot i po-
der jutjar la gent per la seva aparen-
ça o origen, però la realitat ens dona 
constantment bufetades i ens ho 
desmunta tot. La gent és imprevi-
sible i canvia i no és com ens diuen 
els llibres d’històries. Tothom és 
contradictori i evoluciona”.  

No és gaire exagerat afirmar que 
la figura de Sánchez Ferlosio perse-
gueix Trueba des de fa anys. Primer, 
perquè el seu germà Fernando ja va 
fer un documental sobre el músic a 
principis dels anys 80. “El docu-
mental del meu germà volia ser una 
cosa semblant a la que jo vaig fer 
després sobre Fernando Fernán 
Gómez, una conversa de sobretaula 
per conèixer la visió de la vida del 
protagonista, i el meu és un docu-
mental biogràfic”, apunta. Sánchez 
Ferlosio també apareixia indirecta-
ment en la filmografia de David 
Trueba, ja que Sánchez Mazas era 

un dels personatges clau de Sol-
dados de Salamina. A Si me borra-
ra el viento lo que yo canto, la 
imatge del falangista ens arriba 
passada pel sedàs de la tendresa 
i l’admiració del seu fill. Fins i tot 
la primera dona de Sánchez Fer-
losio, Ana Guardione, companya 
de militància i lluites, parla al do-
cumental amb afecte del seu so-
gre. “No discutíem mai amb ell, 
ens tenia molta estima –recor-
da–. Algun cop ens deia que érem 
unes «rates roges», però sempre 
en broma”.  

Catalunya, a poc a poc 
Ja fa més de cinc anys del “S’ha 
d’anar més a Catalunya a dir-los 
que els estimem” que Trueba va 
pronunciar als Gaudí, frase que 
no s’ha acabat de complir ben bé. 
“L’independentisme sempre de-
ia «Tenim pressa», però jo soc de 
l’opinió que aquestes coses s’han 
de forjar lentament –diu–. Cal 
trobar l’encaix del distanciament 
d’una meitat de Catalunya amb 
Espanya, i per això és necessari 
sortir d’una situació en què al-
guns no paren de xisclar i d’altres 
es tapen les orelles. Els uns s’hau-
rien de destapar les orelles, i els 
altres, començar a parlar”.e

S’estrena a l’In-Edit el documental ‘Si me borrara el viento lo que yo canto’

David Trueba encara no havia nas-
cut quan, el 1963, el jove cantautor 
Chicho Sánchez Ferlosio va rebre la 
visita de tres estudiants suecs que 
havien viatjat en cotxe fins a Madrid 
amb un magnetòfon professional 
amagat als baixos del cotxe. En un 
parell d’hores van enregistrar un 
grapat de cançons cantades pel jove 
amb la guitarra i es van acomiadar 
sense gaires cerimònies, no fos cas 
que la policia els descobrís. Aquelles 
cançons eren material extremada-
ment delicat: denúncies de la bruta-
litat del règim, himnes a la solida-
ritat obrera, paràboles sobre la 
Guerra Civil... Un cançoner revolu-
cionari que no podia publicar-se a 
Espanya per raons òbvies, però sí a 
la Suècia socialdemòcrata, on es va 
convertir en un fenomen de vendes 
i va assolir ràpidament la condició 
de símbol de l’ideal comunista i, so-
bretot, de la lluita antifranquista.  

L’enregistrament de Canciones 
de la resistencia española és un dels 
eixos de Si me borrara el viento lo 
que yo canto. Però el documental de 
Trueba sobre Sánchez Ferlosio que 
es projecta aquests dies al festival 
In-Edit de Barcelona va més enllà 
d’aquesta història de clandestinitat 
i èxit per abastar tota la figura icòni-
ca i tanmateix contradictòria i es-
munyedissa del cantautor. “El que 
més em va atreure d’ell és que es va 
rebel·lar contra totes les idees –ex-
plica Trueba–. Sempre m’han inte-
ressat les persones que no s’acomo-
den i es resisteixen a interpretar el 
paper que els ha tocat”.  

En el cas de Sánchez Ferlosio 
(1940-2003), el seu paper estava de-
terminat per la figura del seu pare, 
l’escriptor Rafael Sánchez Mazas, 
fundador de la Falange Española i 
un dels intel·lectuals de referència 
del franquisme. “Però no és només 
que el fill d’un falangista es fes can-
tant llibertari, sinó que també es va 
resistir al rol de cantautor protesta 
i va preferir ser un cantant més avi-
at filosòfic, amb preocupacions etè-
ries i humorístiques i, finalment, va 
acabar sent un àcrata que cantava i 
gairebé vivia al carrer”, diu Trueba. 

Del ‘Cara al sol’ al ‘Gallo rojo’ 
Canciones de la resistencia española 
es va publicar sense acreditar l’au-
tor per protegir Sánchez Ferlosio de 
les represàlies del règim, tot i que 
anys més tard el músic va rebre els 
seus drets d’autor. Temes com A la 
huelga, La paloma de la paz i Los ga-
llos –després coneguda com Gallo 
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Chicho Sánchez Ferlosio en el documental dirigit per David Trueba. FESTIVAL IN-EDIT

El productor nord-americà Robert Evans, impulsor de 
pel·lícules com Chinatown i El Padrí, va morir dissabte 
als 89 anys. Evans va treballar a l’estudi Paramount i va 
ser un dels referents del Nou Hollywood dels anys 70.
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El municipi francès de Roissy-en-Brie va inaugurar 
ahir una placa d’homenatge als intel·lectuals catalans 
exiliats al poble, entre els quals hi va haver Mercè 
Rodoreda, Pere Calders, Armando Obiols i Joan Oliver.

ROISSY-EN-BRIE 
RECORDA ELS 
EXILIATS CATALANS

Tradició  
El germà de 
Trueba, 
Fernando, ja 
va fer als 80 
un film sobre 
el cantautor 

Ruptura  
Sánchez 
Ferlosio va 
trencar amb 
la tradició 
falangista del 
seu pare

Una novel·la 
d’aventures i humor
Amb la publicació d’El rey recibe 
(Seix Barral, 2018), Eduardo 
Mendoza va obrir un cicle de no-
vel·les protagonitzades per un 
alter ego seu, Rufo Batalla. El 
lector l’acompanyava des del 
1968 fins a mitjans de la dècada 
dels 70: tres dels escenaris des-
tacats del llibre eren Barcelona, 
Formentor i Nova York. Un dels 
personatges més curiosos del lli-
bre era Tukuulo, el príncep eu-
ropeu que reclama recuperar el 
tron de Livònia, el país del qual 
ha estat foragitat. El negociado 
del yin y el yang continua amb les 
peripècies de Rufo i Tukuulo, 
ara a la Barcelona de la Transi-
ció, però també al Japó i Tailàn-
dia. Els fets històrics queden en 
un segon pla, rere la disbauxa 
humorística de Mendoza.
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