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ZiTZANIA
Zitzánia.— (Zitzania, un tic laiics noiiis propis tlel rock ííironí, pot ser un bim mot d'tntradci al nn'in Je la n¡r ciuradana).
En pocs acüfds i paraulcs, el rtick pot expressar una idea.
una sensació, o definir tota una época. A Girona, quan des
deis mitjans de comunicació s'insisteix fins a la níiusca que
el jovent ha J e pertanyer a l'hfbrida yeneraciú X, cls «rocIcers», lluny de deixar-sc manipular, connecten amb la realitat del carrer, que, evidentment, no és la de Seattie. ELs músics, pero, poden expressar amh influencies forancs la realitat que ens envolta i que, com el «rey^ae» - h i ha un «refígae» gironí!— o el «j^runge», son ahsolutament viilides.
Anys cnrere, la nocturnitat gironina estava compartimentada; no existJen les "trihus urhanes". Aleshores, tot
eren «colles» i tant la deis «pijos» com la deis «hipiosos»,
per exemple, tenien la seva zona. Ara no hi ha tcrritoris, I és
la capacitar adL|uisiti\'a de cadascú el que marca les íronCeres.
Les generacions -X o Z - no existeixen sense algú que remeni a les seves entranyes per fer-nc una crónica, com fa el
rock, a diferencia d'altres arts, que no rrohen el seu lloc en la
historia actual. Venim del crit punk de "No future!» i de
r«acid house» ~L\U\ se'n recorda.'-, i hem arrihat a la maquina del "bacalla». I malgrat tot, el rock de Girona i comarques ha recuperat el gust per manyagar cls instruments i la
paraula. Girona viu un canvi soterrar ¡ poc espectacular: és
el que ta la gent jove, els malaharisres de la rambla, els grups
de teatre, de dan.sa, música, etc. El rock -la seva qualitat, el
seu éxit- ha estat capdavanter a mostrar a la joventut gironina com es podia treure el complex de provinciana.
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La nit de Girona també és la de Salt i la de Sarria, i,
sense ser extraordinari, un cop recorreguts els bars i les
discoteques convencíonals, hi ha llocs per descubrir, com
ara La Potenca, L'Esració, L'Inédír, o La Maret. Llocs on,
amh un cert regusr llibertari, hi ha tant la possibilirat
1,1'entrar en contacte amb manifestacions artístiques que
encara mantenen un posit rransgressor, com la d'escoltar
un veídel barri cocant la gralla, Sense grans iníraestrLictures, la música s'hi manré vi\'a, i esdevé habitual, L|uoridiana. I aixo fa que al 1995 hi hagi una generació de gironins
Ljue tinguin la vitla subratUada per una banila sonora LIC
rock autocron. Un rock que moka gent, sobretot els crítics musicals de Barcelona, va qualificar d'intame, tot ¿onant a entendre que era poca cosa, pero el fet és que
-massa creguts- no van saber qué era el rock a comarques
fins que va ser imparable. Ara. per primera vegada, s'escolta des del rock mes convencional fins al mes estripat;
es pot ser col-leccionista de maquetes o, simplement,
comprar el compacte del grup que toca al st^terrani de
casa teva. I aixo és excepcional, perqué només vol dir
normalitat, i vivint en un país anormal, h¡obra. El rock,
pero, n o és suficienr per interpretar una generació. Fa
falta mes atreviment, i que sorgeixin narradors, poetes,
fotografs, pintors, cineastes, autors teatrals, etc., que prenguin com a referencia Tactualitat a l'hora de crear. I que
s'interrelacionin els tliterenis camps artístics. En aquest
aspeóte, Girona encara esta adormitla. Hauria <Ác ser aíiibiciosa i conL|uerir públics mes enlla i.le la Tordera. El resultat pot ser genial, mediocre o, senzillament, horron'is.
Aixo depén del talent de cadascú per fer una obra universal a partir d'una anécdota local.
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