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Crònica sentimental de
la Barcelona de Sideral

Aleix Vergés, àlies DJ Sideral, va
ser un dels protagonistes de la cul-
tura de clubs barcelonina a finals
dels 90. Set anys després de la seva
mort, Héctor Castells el recorda
amb un llibre publicat per Contra.

X.C.

BARCELONA. “Li devia aquest llibre
a l’Aleix”, diu Héctor Castells sobre
Sideral. Estrella fugada, la biografia
del músic i DJ barceloní Aleix Ver-
gés (1973-2006). “Ens vam conèixer
quan érem molt petits i va
ser el meu millor amic. El
meu pare s’estava mo-
rint, i l’Aleix va aparèixer
com un àngel i em va sal-
var”, afegeix. L’estret lli-
gam emocional de Cas-
tells amb Vergés és fo-
namental per entendre
aquesta “biografia no-
vel·lada o novel·la docu-
mental” que relata una
història de la qual Cas-
tells va ser testimoni:
el trànsit de Vergés per
la nit barcelonina de
finals dels 90 i principis dels 2000,
sobretot quan es va convertir en DJ
resident del Nitsa.

Conscient de la fragilitat de la
memòria, Castells ha construït el
text a partir d’entrevistes amb gent
que va viure aquella realitat alimen-
tada pel pop, la música electrònica,
la passió, el narcisisme i les drogues,
que, segons Castells, es consumien

“d’una manera molt hedonista i so-
cial”, amb certa “ingenuïtat”, com si
“no hi hagués consciència que allò
podia acabar amb una mort”.

“Vaig viure el patiment de l’Aleix,
el seu desordre, la seva vida impossi-
ble. Ell no deixava indiferent a nin-
gú”, recorda Castells, que ha volgut
que el relat fos també “una crònica
sentimental, irreverent i crítica, com
ho era l’Aleix”. Un dels reptes de l’au-
tor ha sigut gestionar el material
oral, conscient de la manera de ser de
Vergés, que “sovint exagerava molt

les coses”, i de la precarietat de
molts records. “Nin-
gú és capaç de recor-
dar una sola conversa
dels 90, però sí que
pots reconstruir sen-
sacions”, diu. Precisa-
ment les sensacions
guien un text en què no
es privilegia cap estil
narratiu. “El to va can-
viant en funció del mo-
ment que s’explica, per-
què la manera d’escriure
s’adequa al moment vital
de l’Aleix”, precisa Cas-
tells. Això fa que el llibre

avanci des la tendresa inicial, amb
testimonis com el del periodista
Nando Cruz, que va conèixer Vergés
abans de ser Sideral, fins a l’esllan-
guiment metafòric del final, quan
Castells narra les últimes hores del
seu amic, abans de morir mentre
dormia, passant pel caos accelerat
d’aquelles nits electròniques.e

Aleix Vergés, més conegut com a DJ Sideral, va ser ser un dels
personatges més actius de l’electrònica indie barcelonina. CONTRA

Héctor Castells firma ‘Estrella fugada’,
la biografia del DJ Aleix Vergés

‘Memorias
sónicas’
23 músics (de
Santi Balmes a
Lluís Gavaldà, i
de Nacho Vegas
a Raül Fernán-
dez) recorden un disc que els va
impactar, i Ramon Rodríguez hi
afegeix il·lustracions. Històries en
set polsades editades per Contra.

‘El estado de las cosas de
Kortatu’
Roberto Herreros i Isidro López
fixen la mirada en el disc El esta-
do de las cosas (1986) i, a partir de
diferents veus (dels germans Mu-
guruza a David Fernàndez), re-
construeixen els perquès d’un àl-
bum marcat per un atemptat dels
GAL i pel context polític basc.
Lluita, festa i guerra bruta.

tenten desmarcar-se de la tendèn-
cia. És el cas de Contra, un segell
nascut l’any 2011 i dirigit per Dídac
Aparicio i Eduard Sancho que tra-
dueix assaigs clàssics com ara Mys-
tery train, de Greil Marcus, i Nues-
tro grupo podría ser tu vida, de Mi-
chael Azerrad, una anàlisi exhaus-
tiva de l’indie rock nord-americà. La
passió per la música guia Alfred

Crespo, de 66 rpm Edicions, que
aquest any ha portat a les llibreri-
es títols com Burning. Madrid, es-
crit per ell mateix; Alice Cooper. Por
un billón de dólares, de Sergio Mar-
tos; Balas perdidas. Qué fue del siglo
XX, del fotògraf Xavier Mercadé, i
Mujer y música, 144 discos más que
avalan esta relación, del periodista
Toni Castarnado.e

Clàssics
Contra
recupera
assajos
canònics de
Greil Marcus

Mor el compositor
polonès Wojciech Kilar
El compositor polonès Wojciech Kilar, autor
de bandes sonores de films com El pianista de
Roman Polanski i Dràcula de Bram Stoker de
Francis Ford Coppola va morir a la població
polonesa de Katowice després d’una llarga
malaltia. Tenia 81 anys i havia treballat en
més de 160 pel·lícules.

Cuba s’acomiada de la
cantant Esther Borja
La cantant Esther Borja, que es va donar a co-
nèixer sobretot interpretant l’obra d’Ernes-
to Lecuona, va morir dissabte a la matinada a
l’Havana. Considerada una de les grans veus
de la música cubana, el 5 de desembre havia fet
100 anys i se li va retre un gran homenatge al
Teatro Mella de l’Havana.




