Referències

PEP PUIG

LA MAJORIA DE les coses les
podeu buscar a YouTube o a Google. Avui,
pràcticament tot ho podeu buscar a Google
o a YouTube. Als anys vuitanta no hi havia
internet, i no perdíem tant de temps buscant.
Et compraves un disc i l’escoltaves fins que
es ratllava. Ens posàvem una pel·lícula i
la miràvem fins al final. Més que buscar,
nosaltres trobàvem.
— Pep Puig

01 THE POLICE
«Walking on the moon».
Mentre escolteu la cançó, us
podeu imaginar una persona
que trobeu a faltar amb qui us
agradaria caminar junts per
la lluna.

03 GREASE
Segur que l’heu vista.
La mítica pel·lícula protagonitzada per l’Olivia
Newton-John i el John
Travolta. No només pel
tupè, sinó per la forma
de caminar, de vegades semblava que el Pitus el volia imitar. Com el Travolta, era tan xuleta que només podies riure.

04 ELS GOONIES
Hi ha pel·lícules que es poden
mirar menjant crispetes i fent
tota mena de sorolls amb la
boca, i altres que no. Els goonies
és de les primeres.

05 «MANHÃ, MANHÃ»

02 «POR EL CIELO VA LA LUNA,
CON UN NIÑO DE LA MANO»
Del poema «Romance de la luna, luna», del
llibre el Romancero gitano. En realitat és
una història explicada amb molt poques
paraules: la d’un nen gitano que s’ha quedat sol mirant el cel i no vol que la lluna se
l’endugui amb ell.
La luna vino a la fragua
con su polisón de nardos.
El niño la mira mira.
El niño la está mirando.
En el aire conmovido
mueve la luna sus brazos
y enseña, lúbrica y pura,
sus senos de duro estaño.
Huye luna, luna, luna.
Si vinieran los gitanos,
harían con tu corazón
collares y anillos blancos.
Niño déjame que baile.
Cuando vengan los gitanos,
te encontrarán sobre el yunque
con los ojillos cerrados.
Huye luna, luna, luna,
que ya siento sus caballos.
Niño déjame, no pises,
mi blancor almidonado.
El jinete se acercaba
tocando el tambor del llano.
Dentro de la fragua el niño,
tiene los ojos cerrados.
Por el olivar venían,
bronce y sueño, los gitanos.
Las cabezas levantadas
y los ojos entornados.
¡Cómo canta la zumaya,
ay como canta en el árbol!
Por el cielo va la luna
con el niño de la mano.
Dentro de la fragua lloran,
dando gritos, los gitanos.
El aire la vela, vela.
el aire la está velando.

Si escriviu «maná maná, barrio sesamo» a
YouTube, sabreu quina cançó vam taral·lejar
aquell matí d’estiu. Un cop l’escoltes, se
t’enganxa i ja no te’n pots oblidar mai més.
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06 CAÇAR MOSQUES

08 TASIO

Que empipadores que poden ser les mosques,
oi? Al poeta Antonio Machado, però, li recordaven la seva infància i els va dedicar un
poema: «Las moscas». Després, el cantautor
Joan Manuel Serrat en va fer una cançó molt
divertida i nostàlgica.

Film del 1984, dirigida per
Montxo Armendáriz. Descriu
les aventures d’un personatge
real, Anastasio Ochoa
Ruiz, Tasio, carboner lliure
i caçador furtiu, des que és
petit fins que es fa gran. Us la
recomano molt.

¡Oh, viejas moscas voraces
como abejas en abril,
viejas moscas pertinaces
sobre mi calva infantil!
Moscas de todas las horas
de infancia y adolescencia,
de mi juventud dorada;
de esta segunda inocencia,
que da en no creer en nada,
en nada.
¡Moscas del primer hastío
en el salón familiar,
las claras tardes de estío
en que yo empecé a soñar!
Y en la aborrecida escuela
raudas moscas divertidas,
perseguidas, perseguidas
por amor de lo que vuela.
Yo sé que os habéis posado
sobre el juguete encantado,
sobre el librote cerrado,
sobre la carta de amor,
sobre los párpados yertos
de los muertos.
Inevitables golosas,
que ni labráis como abejas
ni brilláis cual mariposas;
pequeñitas, revoltosas,
vosotras, amigas viejas.
Vosotras, las familiares
inevitables golosas,
vosotras, moscas vulgares,
me evocáis todas las cosas.

07 SILVANA
MANGANO
Mítica actriu italiana que
es va fer famosa sobretot
per la pel·lícula Riso amaro
(Arròs amarg), on cantava i ballava «El negro
zumbón» al costat d’un parell
de ballarins africans. A la seva època, la gent
sortia del cine movent-se al ritme d’aquestacançó.

09 CRIM I CÀSTIG
Si algun dia teniu temps,
llegiu-la. Ara només us diré que
és una de les novel·les russes
més importants, i que el seu
protagonista és un jove molt
pobre que un dia decideix matar
una vella. El botí que en treu
és d’aquells que et duren
tota la vida.

10 EL ZOO
D’EN PITUS
Potser ja l’heu llegit, aquesta
obra juvenil o infantil. L’Enzo
segur; si no, quan veu el seu
amic despullat, no hauria fet
aquesta associació d’idees tan
poca-solta.

11 EL VIGILANT EN EL
CAMP DE SÈGOL
Un dels llibres de capçalera de
l’Enzo i de molts joves de tot
arreu. Només llegint-ne la primera pàgina ja rius tres o quatre
vegades. El seu protagonista és
molt malparlat, però això no li
impedeix dir de tant en tant la veritat.

12 TARZAN
Ja sabeu, el de la Xita i la Jane.
El que saltava d’arbre en arbre
agafat a una liana i cridant
«Aaah aaaah ah!». Un dels personatges de ficció que s’ha adaptat més vegades al cinema.
El Tarzan més conegut va ser
Johnny Weissmuller, campió
olímpic de natació. Diuen que es va ficar tant
en el paper que es va passar la resta de la
seva vida cridant. El primer títol de la sèrie va
ser Tarzan of the apes. Tarzan de los monos en
castellà, Tarzan de les mones en català. Vosaltres mateixos.
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13 MAGNUM
Als anys vuitanta, molts homes es deixaven
bigoti, i fins i tot algunes dones. Diuen que
ara en torna la moda, però segur que a
ningú li queda tan bé com al detectiu privat
Magnum. A part d’una sèrie de televisió, i d’un
personatge, també du aquest nom un conegut
gelat de xocolata i un revòlver que va molt bé.

19 «TORNA-LA
A TOCAR, SAM»
És a dir «Play it again,
Sam». Casablanca. Ingrid
Bergman. Humphrey
Bogart. Això és com quan
us toquen alguna cosa i
us agrada tant que dieu:
Torna-la a tocar, Sam.

14 MADONNA
Molt abans de la
famosíssima cantant,
la Madonna era la Mare
de Déu o Verge Maria.
Suposo que no és casual, doncs, que la cançó
més coneguda de la Madonna sigui «Like a
virgin». Sempre que l’escolto, o la veig ballar,
me’n recordo de la Guida.

20 JANE FONDA
21 JANE AUSTEN
Segur que si busqueu i
compareu aquestes dues
Janes trobeu
més de vuit
diferències.

15 LA
METAMORFOSI

22 «POR QUE»

Si sou adolescents, segur
que més d’una vegada us
heu llevat amb la sensació
d’haver-vos convertit en
un insecte monstruós. Si
no us dieu Gregor Samsa,
però, no heu de patir per
res. És normal.

És la mateixa pregunta
que es va fer un personatge
molt famós, també portuguès, el dia que el
seu equip va perdre contra el Barça en una
semifinal de la Champions al Bernabéu.
Permeteu-me que em calli tant el nom del
personatge com de l’equip.

16 «EVERY BREATH YOU TAKE»
17 «ROXANE», «SO LONELY»
Tres de les millors cançons del grup anglès
The Police. Diuen que la primera ara estaria
prohibida. Que la segona —«Roxane»— estava
dedicada a una prostituta. I la tercera va
d’algú que se sent molt sol, com a mínim tant
com vosaltres.

18 CANÇÓ DE L’ESTIU
Una de les més conegudes dels anys vuitanta
va ser «El baile de los pajaritos». Si la busqueu
a YouTube veureu com la ballàvem i entendreu
que ja llavors, en general, la gent, no tenia
sentit del ridícul.

23 CAETANO VELOSO,
«EL ESTRANGEIRO»
D’aquesta cançó val més no dir-ne res.
És massa bona.

24 «COCA-COLA, LA CHISPA
DE LA VIDA»
A l’anunci es veu un cor de nois i noies molt
riallers i guapos de diferents races amb una
ampolla de Coca-Cola a la mà cantant junts
una cançó que entre altres coses diu: «Quiero
comprarle al mundo hoy un refugio de amor,
[…] me gustaría compartir la dicha de vivir,
tomando Coca-Cola y así ser muy feliz».
No us el perdeu.

25 «JO SOC
EL TEU PARE»
La frase més famosa de la
història del cinema, diuen.
«No, I’m your father»,
és a dir, «No, jo soc el
teu pare», és el que li
diu Darth Vader a Luke
Skywalker. Per posar-se a tremolar.
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26 PARELLES ASSEGUDES
EN UN BANC PÚBLIC

29 ELS QUATRECENTS COPS

Podeu buscar a YouTube la cançó del George
Brassens, «Les amoureux des bancs publics»,
és a dir, «Els enamorats delsbancs públics».
Sembla una mica antiquada, però en realitat
és molt divertida i moderna. Parla que els
bancs públics no estan fets ni per a malalts
ni jubilats, sinó perquè els enamorats es
comencin a fer els primers petons i es diguin
patèticament que s’estimen.

Quantes trompades pot
rebre un nen abans de ferse gran?

30 «EN ER MUNDO»
«En er mundo»: El sur. Víctor Erice.
Un pasdoble ballat entre un pare i la seva filla
abans de separar-se. Cliqueu i veureu.

27 HOMENATGE A LA LOLA

31 LA STRADA,
FEDERICO FELLINI

«Lola» (1970), cançó de The Kinks. Escolteu-la
amb subtítols si no sabeu anglès i m’expliqueu
qui era la Lola, la mítica Lola.

Segurament és una de les
pel·lícules més tristes del
món. I també una de les més
divertides. La strada vol dir «la
carretera» en italià. En aquest
cas, polsegosa, d’aquelles que
va passant pels llocs sense
acabar de portar-te en lloc.

28 «PITO PITO»
Pito pito gorgorito donde vas tú tan bonito, a
la era verdarera, pim pam fuera, tú te vas y tú
te quedas…

CODIS QR
01 «WALKING ON
THE MOON»

03 GREASE

04 ELS GOONIES

05 «MANÁ, MANÁ»

06 «LAS MOSCAS»

07 «EL NEGRO
ZUMBÓN»

08 TASIO

12 TARZAN OF
THE APES
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13 MAGNUM

14 «LIKE A VIRGIN»

16 «EVERY BREATH
YOU TAKE»

17 «SO LONELY»

17 «ROXANE»

18 «EL BAILE DE
LOS PAJARITOS»

19 CASABLANCA

23 «EL
ESTRANGEIRO»

24 ANUNCI
COCA-COLA

25 «JO SOC
EL TEU PARE»

26 «LES AMOREUX
DES BANCS PUBLICS»

27 «LOLA»

29 ELS QUATRECENTS COPS

30 «EN ER
MUNDO»

31 LA STRADA,
FEDERICO FELLINI
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