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El passatemps musical de Màrius
Serra
L'escriptor i filòleg presenta el seu nou llibre, 'D'on trec el temps', i selecciona per
enderrock.cata 12 cançons que sempre van amb ell | Antònia Font, Pau Riba, The
Police i Talking Heads són a la llista del lletraferit

Màrius Serra presenta nou llibre | Juan Miguel Morales

Màrius Serraestà a punt d'estrenar un nou llibre. Un any després de la seva última novel·la, Res
no és perfecte a Hawaii (Proa, 2016), presenta D'on trec el temps (Empúries, 2017), un híbrid tan
heterodox com recomanable. Tal com diu l'escriptor, lingüista i freqüent col·laborador als mitjans, el
llibre «respon a la pregunta que més vegades m'han fet mai, i hi explico 24 amagatalls d'on trec
el temps per poder fer totes les coses que m'apassionen». Entre les coses que l'apassionen, és
ben sabut que hi ha la música.
És per això que li hem demanat Màrius Serra que ens fés una selecció de 12 cançons que es poden
escoltar una hora; una aproximació al camp musical del filòleg a través de 12 situacions diferents.
Aquí va la banda sonora per passar el temps:

1. Per escoltar al desert: "Dins aquest iglú", d'Antònia Font.
2. Baixant les Rambles: "La Rambla", de Quimi Portet.
3. Fent d'Espinàs i vorejant petits pobles: "Walking on the Moon", de The Police.
4. A la sala d'espera d'un hospital: "Tears in Heaven", d'Eric Clapton.
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5. En un tantori: "Muriel", de Tom Waits.
6. Al Laberint d'Horta: "Flor de primavera", de La Troba Kung-Fú.
7. A Hawaii: "Kana'i Aupuni", d'Israel Kamakawiwo'ole.
8. Veient els carrers el dia de Sant Jordi: "Amagada primavera", de Txarango.
9. A la llitera de l'hospital: "L'home estàtic", de Pau Riba.
10. En un sopar d'exalumnes: "Psichokiller", de Talking Heads.
11. En un pis d'estudiants: "Jean-Luc", d'Els Amics de les Arts.
12. A la ràdio: "Video Killed the Radio Star", de The Buggles.
D'on treu el temps per escoltar música?
Aquests 24 capítols que protagonitzen el nou llibre de Màrius Serra es poden llegir en 24 hores.
Disseccionant-los trobem que cadascun té tres parts: «Una de molt breu que explica un mètode
de gestionar el temps, una d'ampliació en primera persona, i una tercera part literària i juganera».
En aquesta última hi trobem contes, poemes, reportatges, traduccions i altres jocs.
La presentació de D'on trec el temps es farà el proper 20 de març a la Casa del Llibre de la Rambla
de Catalunya a les 7 de la tarda. El llibre és tan singular que aquest acte el presidiran Judit Mascó
i el músic ebrenc Joan Rovira, que tancarà l'acte amb dues cançons del seu últim disc sobre el
temps.
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