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No és un altre llibre
sobre els Beatles
XAVIER CASTTLLÓN
Qué mes es pot escriure sobre els Beatles, u n grup que ha generat centenars de Uibres que expliquen fins al
mes mínim detall tot alio que es pugui
imaginar al voltant de l'odissea pop
de quatre nois de Liverpool que van
canviar el món amb les seves cancons,
els seus pentinats i, sobretot, una nova
definició del que significava ser jove i
enfrontar-se al món adult.
Per tant, calia u n altre llibre sobre
els Beatles? La pregunta ja se la va fer
en el seu moment losep Maria Francino
(Terrassa, 1947), autor de Beatlemania.
Una crónica personal (Callígraf), quan
l'editor Ramón Moreno, u n altre beatlemaníac militant, li va proposar escriure
aquest llibre, que no és u n altre llibre
sobre els Beatles. Mes que sobre John,
Paul, George i Ringo, Francino parla
en la seva crónica personal de com els
Beades van marcar la seva vida i, especialment, les seves dues grans vocacions:
la de periodista radiofónic —amb u n extens curriculum que permet resseguir la
historia de la radio a Catalunya durant
l'últim mig segle— i la de músic, des que
va formar, ara fa també cinquanta anys,
el seu primer grup, Els Folls (encara en
actiu), sota la influencia determinant de
les primeres canc^ns deis Beatles. Després van arribar altres formacions com
Radiokuartet i Magical Mystery Grup,
que amb el nom ja ho diu gairebé tot.

No cal dir que Francino no és tampoc un altre simple fan deis Beatles: a
mes de ser el possei'dor molt endrecat
d'una increíble col-lecció sobre el grup,
que ha estat la base de nombrases exposicions i ho será també d'un futur centre
de documentació a l'Estartit, la seva persistencia i la seva activitat professional
l'han apropat a personatges destacáis
de l'entorn del grup anglés, comencant
per Tony Sheridan, cantant amb qué
van debutar uns jovenets Beaües quan
encara no es deien així. Francino va arribar a compartir amb Sheridan amistat
i escenari, com queda reflectít en u n deis
apartáis destacats d'aquest llibre —estructurat en capítols breus— en qué l'autor explica també com va dedicar la seva
primera crónica radiofónica al concert
barceloní deis Beades, o la seva relació
epistolar amb Louise Harrison, la mare
d'en George, i amb «Father» McKenzie,
singular personatge immortalitzat a la
caneó «Eleanor Rigby». El llibre s'acaba
convertint en una especie de simpática autobiografía en qué van apareixent
altres personatges com ara Yoko Ono,
Sean Lennon o, fins i tot, Paul McCartney («En Macea, el Beatle que he vist
mes en directe», així el presenta), al qual
Francino ha aconseguit teñir a una distancia prou curta com per ser l'enveja de
molts fans. Josep Maria Francino pot dir
fins i tot que els Beaües el van convertir
en un personatge de novel-la, grácies a
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l'ofici de Jordi Sierra i Fabra, que el va introduir com u n deis protagonistes d'una
novel-la negra i musical titulada L'assassí del Sgt. Pepper's (1994). Beatlemania.
Una crónica personal, que es completa
amb diversos prólegs, epílegs i altres escrits previs de Francino relacionats amb
l'univers deis Beaües, és tota una mostra
d'agraíment a uns músics que no només
han posat banda sonora a la seva vida,
sino que l'han fet mes plena i millor: u n
sentiment que poden compartir milions
de persones arreu del món, pero que no
sempre s'ha expressat amb la mateixa
intensitat en u n llibre.

