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Miquel Àngel Landete
(València, 1971)
somriu quan se li plan-
teja que el seu primer

disc sota l’àlies de Senior, L’expe-
riència gratificant (Malatesta,
2008), és una petita revolució per
a la música en valencià. “Crec
que sí”, contesta complagut.
Però el tema s’ha d’explicar. Pro-
cedent de l’escena indie valencia-
na, on ha estat ànima i fundador
de bandes com Surfer Joe i Lan-
dy, el seu univers musical havia
estat bàsicament anglòfil. De fet,
dissolt Landy el 2005, Landete
va començar a compaginar la tas-
ca de guitarrista d’Euro-trash
Girl amb el seu projecte en solita-
ri, Senior, amb l’anglés encara
com a vehicle de les cançons.
Fins que, a la fi d’aquell mateix
any, descobreix els mallorquins
Antònia Font. “Era el primer
grup que cantava en la meua llen-
gua que m’agradava. Després
n’he trobat més, com Refree. Va
suposar un impacte. De seguida
vaig traduir al valencià les
cançons que tenia en anglés i el
resultat m’agradava a mi i també
al meu entorn. I ningú no m’ha
preguntat per què he canviat de
llengua”, explica.

La migració de Senior al va-
lencià no és única, però sí l’àmbit
estilístic d’on parteix: la música
americana d’arrels o, si afinem
més encara, la relectura allibera-
da de caspa i connotacions ultra-
conservadores de la tradició coun-
try i folk. Un gir afavorit per ban-
des com Wilco o Cracker i son-
gwriters com ara Eels, M. Ward,
Eef Barzelay (amb qui Landete
té amistat) o el prolífic Will Old-
ham, per enumerar algunes de les
referències esmentades expressa-
ment per Senior, referències molt
allunyades del conjunt de la pro-
ducció feta en valencià. “Només
fem això els alcoians Arthur Ca-
ravan i jo mateix”, ressalta Se-
nior, i aclareix que ara “m’agra-

da que la gent entenga el que dic.
De vegades, quan estem dalt de
l’escenari, la banda canta les
cançons, i això és un bon senyal”,
diu referint-se a El Cor Brutal,
els seus músics d’acompanya-
ment. “I així és com es fa el rock,
amb els matisos”, afig.

Senior tracta de restar misteri

a l’assumpte de can-
tar en valencià.
“La llengua té la
mateixa rellevància
que uns altres mo-
tius que té la gent
per a agrupar-s’hi i
cantar cançons,
com compartir el
gust per un tipus de
música determi-
nat”, assenyala, si
bé es mostra satis-
fet del fet que “a al-
gunes persones que
escolten grups com
Obrint Pas i La
Gossa Sorda els ha
agradat també el
nostre disc. O agra-
da perquè és un
disc de rock orgà-
nic o perquè can-
tem en català”.
Una percepció que,
si es confirmara,
proporcionaria a
Senior el rèdit impa-
gable de focalitzar
l’atenció de públics
ben diferents i que
al País Valencià no-
més toquen tangen-
cialment en expe-
riències com el festi-
val Incrustados en
el escaparate.

Tanmateix, limi-
tar l’abast de L’ex-
periència gratifi-
cant al canvi de llen-
gua seria un despro-
pòsit, perquè Se-
nior ha gravat un
disc de volada,
amb un so delibera-

dament orgànic, enregistrat en di-
recte, a la segona o tercera presa,
i de manera totalment analògica
en uns vetustos estudis de Monte-
video. Hi ha autenticitat, però
també una bona gestió de les
fonts musicals: el power-pop més
assequible d’Himne regeneracio-
nal, o fins i tot el dream-pop de

L’animal, s’hi barregen amb la
intensitat i la cruesa hereva de
Neil Young de Ja era hora o El
cant del consol, el gran tema que
tanca la gravació. Una recerca
adobada d’un humor càustic en
talls com Deixeu que les dones
s’acosten a mi o Ja era hora (escri-
tes a quatre mans amb Luis Gon-
zález) i València, eres una puta,
una cançó d’amor-odi inspirada
en el London You’re a Lady que
els irlandesos The Pogues dedica-
ren a la capital britànica. Els tex-
tos i la peculiar veu de Landete,
de fet, contribueixen a fer singu-
lar el disc. “Sóc un guitarrista del
muntó i un cantant superlimitat,
però molt millor que fa deu anys.
I el fet de cantar en valencià
m’ha ajudat a millorar. Intente
transmetre més que no afinar”,
reconeix, i indica com a model el
vocalista de The Felice Brothers,

“un paio en les gravacions del
qual sents com traga saliva, fa
gargalls i alena, però té una força
brutal”. El títol L’experiència
gratificant sembla fer al·lusió a
l’enriquidor i viatger procés de
gestació: després de gravar a
l’Uruguai, la banda va passar un
quant temps als Estats Units,
mesclant i masteritzant el mate-
rial a Louisville i Nashville, un
periple no exempt d’anecdotari
que Landete conta amb goig.
Ara arriba l’hora de sotmetre al
directe les cançons: el dia 12 de
febrer, en format acústic, a la seu
de l’SGAE a València. Altea, l’Al-
cúdia de Carlet i de nou Valèn-
cia, al Centre Octubre de Cultura
Contemporània, seran les esta-
cions següents.

SENIOR Músic

“M’agrada que la gent entenga el que dic”

X. A.

Sovint, hom atribueix com
a punt de partida del va-
lencianisme i del naciona-
lisme il·lustrats el terratré-

mol que va suposar la publica-
ció el 1962 de Nosaltres els va-
lencians, de Joan Fuster. Tanma-
teix, els fonaments d’aquella
presa de consciència cal buscar-
los uns quants anys enrere, du-
rant la dècada dels trenta,
quan, en plena dictablanda del
directori militar de Dámaso Be-
renguer, un grapat de joves vin-
culats a la universitat amb la
inquietud comuna de construir
un valencianisme modern, de ta-
ll europeu, s’agrupen entorn
d’una publicació, Acció Valen-
ciana, de curta però intensa
existència entre el 1930 i el
1931.

Entre aquells joves hi ha
noms tan significatius com Ma-
nuel Sanchis Guarner, Francesc
Carreres, Antoni Igual o Emili
Gómez, els quals trauen a llum
un periòdic que, tot i l’escàs re-
corregut temporal, deixà petja
en un ambient polític hostil i en
l’apassionant context de la Tau-

la de Lletres Valencianes i els
moments previs a les Normes
de Castelló del 1932. A grans
trets, aquesta és la història que
recupera el periodista i filòleg
Santi Vallés (l’Alcúdia, 1967)
en el volum Acció Valenciana
(1930-1931). La consciència
desvetlada, editat per l’Acadè-

mia Valenciana de la Llengua
(AVL). Acció Valenciana no és
una publicació que haja passat
desapercebuda i Alfons Cucó,
Pérez Moragon o el mateix Fus-
ter hi fan al·lusions, però ningú
fins ara no havia abordat el rep-
te d’una edició facsímil dedica-
da monogràficament a la publi-

cació. Vallés ho fa amb
academicisme, rigor i ex-
haustivitat, fregant a
voltes un detallisme que
no deixa cap fil solt: hi
parla del context his-
tòric i social, hi analitza
l’estructura i el contin-
gut del periòdic, així
com les matèries de pu-
blicació i de debat, on
hi ha un paper prepon-
derant del valencianis-
me impulsat des de la
revista, de tarannà inte-
grador, i les aportacions
de caire lingüístic al vol-
tant d’una llengua de co-
dificació inacabada i
vacil·lant, les tensions
entre unitarisme i parti-
cularisme, i la necessitat
o no de crear una acadè-

mia valenciana.
En acabar, l’anàlisi de la re-

vista, fotografia d’una època,
serveix de pretext per a oferir
una panoràmica suggeridora
d’aquell valencianisme iniciàtic
anterior a les tensions de la Re-
pública i l’esclat de la Guerra
Civil.

Fins que un estranger
no et pregunta què és
això del “rosari de
l’aurora” o què vol

dir “acabar com el rosari de
l’aurora”, no prens conscièn-
cia d’aquesta expressió. Com
li ho pots explicar? Sona a
rondalla: hi havia uns que es
passejaven amb ciris, imat-
ges, resant, i hi arribaven uns
altres i els fotien canya.

Bé, potser la Santa Com-
paña gallega té més so de
rondalla, una versió celta
d’Edgar Allan Poe o de Love-
craft: morts descalços que es
passegen per la humida te-
rra gallega. El rosari de l’au-
rora és més avorrit i previsi-
ble. Com una estudiantina
sense el Clavelitos. Però la
qüestió és: i què pensava qui
deixava el llit escalfadet de
l’alba per anar a fotre’ls can-
ya? Qui celebrava més
aquest ritu, els beats o els
que anaven a “trencar el ro-
sari de l’aurora”? Curiosa
militància la de la contra.
Reminiscències patètiques
del “trágala” borbònic que
sempre ens acompanya. En
la política es practica amb
una alegria sorprenent. Mol-
tes definicions ideològiques
o programàtiques duen el
prefix anti-. Difícil posició:
si l’enemic desapareix, des-
apareixen amb ell. Caldrà,
doncs, mantenir-lo, no?

Hem patit i patim la intro-
missió de l’Església catòlica
a les nostres vides, siguem
creients o no, des de fa se-
gles. Per què legitimar i re-
forçar aquesta intromissió
amb la bestiesa anglosaxona
(una de més) dels anuncis al
bus? Un certificat d’aposta-
sia, tan lluny està d’un certi-
ficat de bateig? Què certifi-
quen, en definitiva, amb-
dós? En quin camp real es
miren les dues cares del ma-
teix rostre?

Una “parada”, que no ma-
nifestació, amb tota aquesta
mise en scène, també anglo-
saxona, a l’estil del Ku Klux
Klan, torxes incloses, a Pai-
porta és anti (contra) àrab o
és una resposta a una mani-
festació que decideix no ser
anti (contra) israeliana sinó
solidària amb Palestina?
Què fa un poder que s’arris-
ca a ficar la pota, per si de
cas, detenint àrabs amb un
“sospitós” sac de farina i per-
met, però, una demostració
feixista? Què fa (o no fa) un
delegat de Govern, amb un
bon historial sobre aquestes
matèries, mirant-s’ho des de
la barrera? Què fan por al
poder, els “anti” o els que
inicien una senda fundado-
ra? Ara tothom està entusias-
mat amb Obama, qui ho di-
ria. Què diran quan arribe
un president espanyol d’ori-
gen àrab?

PS: els catalans ja han con-
tractat l’empresa organitza-
dora de l’acte de Paiporta
com a servei de seguretat de
molts dels seus centres cultu-
rals. Valencians!! Si les essèn-
cies que ens furten (o impor-
ten) són això, que tinguen
bon profit. Encara li passa
poc, a la cultura catalana.

Miquel Àngel Landete, Senior. / JESÚS CÍSCAR

Un valencianisme precursor
Santi Vallés recupera en un llibre la història del setmanari ‘Acció Valenciana’

A LA LLETRA

La contra
ALBERT GARCIA I

HERNÀNDEZ

El periodista i filòleg Santi Vallés. / MÒNICA TORRES

La migració de Senior
al valencià no és
única, però sí l’àmbit
estilístic d’on parteix
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Les cançons de Raimon, a diferència d’al-
tres intèrprets de la Cançó, no s’han prodi-
gat massa en altres veus en el paisatge
musical. Probablement perquè la seua “as-

pror” ha parat més d’un a l’hora d’enfrontar-se al
seu cançoner. Així i tot, el seu repertori ha tingut,
entre d’altres, “versionadors” com Josep Carre-
ras, Joan Manuel Serrat o l’Orquestra Plateria,
per esmentar-ne uns quants. Els 4 Z són dels
primers grups a l’hora de cantar les seues cançons
i, entre altres, Al vent. També de la mateixa època
és una versió en castellà a càrrec d’un cantautor
anomenat Nino Sánchez, que serveix per a donar
conéixer la cançó més enllà de l’Ebre. Entre les
versions més enèrgiques, hi ha la que feia el grup
de rock valencià Quatre mil som prou i, entre les
més exòtiques, la del grup japonés Warabi-za.
Però, si ens n’hem de quedar una, i versió per
sempre irrepetible, la del grup format, entre uns
altres, per Pete Seeger, Daniel Viglietti, Joan Ma-
nuel Serrat, Ovidi Montllor i Pi de la Serra, tots
junts cantant la nit del 23 d’abril de 1993 al Palau
de Sant Jordi, “Al vent, la cara al vent…”.

Ve de la pàgina 1
A més, en un vessant més me-
lòdic i comercial, hi havia figu-
res com Gilbert Becaud o Char-
les Aznavour i, fins i tot, apor-
tacions com a lletristes de
poetes com Jacques Prevert,
que ha deixat, entre altres, el
text Les feuilles mortes, llibre
de ruta per a tota una genera-
ció i que el mateix Raimon des-
grana entre el seu repertori pri-
merenc. Aquesta cançó “reflexi-
va” irradiarà en altres territo-
ris; així, a Itàlia, serveix de nu-
trient per a la primera onada
cantautora, Gino Paoli, Luigi
Tenco, Sergio Endrigo o Fabri-
zio de André. Com les cançons
de Raimon, es troben amb els
gustos d’un públic jove i els
seus desitjos de novetat. Un pú-
blic nou que entre nosaltres sa-
cralitza els teatres com una al-
ternativa a les sales de festa.
Amb Raimon s’“inventen” els
recitals i la cançó es vesteix d’in-
tencions dalt de l’escenari.

Malgrat l’impacte, Al vent
haurà de véncer una sèrie de
reticències i obstacles. Així, per
part de l’editora, Edigsa, hi ha
la intenció inicial d’“ornamen-
tar-la” amb uns arranjaments
clàssics de l’època que final-
ment, gràcies a la tossuderia
del cantant, afortunadament
no es duen a terme. D’altra ban-

da, quan es publica el disc el
1963 el crític de la revista Desti-
no, Albert Mallofré, deixa esca-
par la seua perplexitat auditiva
amb un “¡caracoles!”. Al vent i
la veu de Raimon resultaven
massa originals per al panora-
ma melòdic del moment. Com
uns altres cantants, forma part
d’aquells intèrprets que utilit-
zen la veu i els seus “defectes”
d’una manera força expressiva.
Com el Domenico Modugno
que desconcertava l’estament

oficial del Festival de San Re-
mo en estrenar Volare el 1958.
Com el Dylan, amb la veu na-
sal, queixosa i lletja. Però tots
ells, amb una atracció magnèti-
ca ben poderosa quan es posen
a cantar. És precisament Bob
Dylan, el cantant que després
d’haver estat el profeta del nou
folk acabarà il·luminant la mu-
sica pop dels anys seixanta, la
referència que la crítica france-
sa troba en la figura de Raimon
quan tots dos coincideixen a

l’escena parisenca. A la prima-
vera del 1966 Raimon canta
per primera vegada a l’Olym-
pia de París; del recital, en res-
tarà un disc antològic, una foto-
grafia impactant de Jean-Pierre
Leloir i un objecte de desig en
els viatges transpirinencs. La
crítica reflecteix la correspon-
dència entre els dos cantants i
el terme Protest Song serveix
d’element denominador.

La significació d’Al vent i la
figura de Raimon com a porta-
veu de la Nova Cançó acabarà
projectant-se en tota la dècada
dels seixanta amb la manifesta-
ció d’una sèrie de moviments
musicals en tot l’Estat espa-
nyol: a Euskadi, el grup Ez
Dok Amairu; a Galícia, Voces
Ceibes; a Madrid, Canción del
Pueblo; a Aragó, José Antonio
Labordeta, etc. O a l’exterior,
en la veu del cantautor occità
Marti. O des d’un vessant més
anecdòtic, l’efímera “Nueva
canción castellana” representa-
da, entre altres, per Aute, Mas-
siel i Manolo Díaz. Ara que la
Generalitat Valenciana es pre-
para per commemorar un altre
aniversari musical, el de la crea-
ció de l’Himne de l’Exposició
Regional, celebrem l’altre him-
ne que ens va acompanyar en
la nostra entrada a la moderni-
tat.

C. G.

Tots estem una mica per ell”, diu Joan Manuel
Serrat sobre Raimon i la seua significació en
l’impuls del fenomen de la Nova Cançó. El
cantant de Xàtiva serà el motle sobre el qual

es formarà el primer Serrat, el d’Ara que tinc vint
anys, una composició deutora de l’herència juvenil i
sentimental d’Al vent. Raimon dissenyarà el model
del cantant-creador de la Cançó. També Lluís Llach
no quedarà exempt de l’ombra del cantautor, i la
seua semàntica, pel que fa a l’ús de la metàfora com
a eina antifranquista, recollirà en bona part l’expe-
riència raimoniana, amb temes com el combat con-
tra la por o la defensa de la vida enfront de la mort.
La seua autoritat musical serà també decisiva en el
desenvolupament de la Cançó al País Valencià. Rai-
mon serà pioner en la musicalització de poemes
seguint el model establert per la Chanson; el seu disc
Les cançons de la roda del temps, a partir de la poesia
de Salvador Espriu, resta com una peça cabdal de la
música popular que influirà decisivament en la realit-
zació d’altres projectes musicals. Una cosa semblant
passarà amb el seu treball sobre els clàssics, Ausiàs
March, Jordi de Sant Jordi i Joan Timoneda.

Altres veus de
la cançó per a una
composició mítica

La vida d’Edgar Allan Poe
(1809-1849) no fou preci-
sament fàcil. Baudelaire,
que l’admirava, ja va dir

que la seua mort havia estat un
autèntic suïcidi, “un suïcidi pre-
parat al llarg del temps”.
Aquests dies, en què celebrem el
segon centenari del seu naixe-
ment, alguns articulistes —no
gaires, si ens ajustem a la
veritat— han insistit en la tra-
gèdia d’aquesta curta vida que
acabà en un hospital de Baltimo-
re després d’haver estat trobat,
vençut per l’esgotament i per l’al-
cohol, en una taverna. Podem
dir, certament, que l’efemèride
ens ha passat bastant inadverti-
da. La repercussió en els mitjans
ha estat mínima, com també els
moviments editorials correspo-
nents. Els qui el considerem un
autor imprescindible en la his-
tòria literària ens hauria agradat
ensopegar amb sorpreses edito-
rials que, sens dubte, ha frustrat
la maleïda crisi. Però, a pesar de
tot, encara hem trobat algun pro-
ducte d’interés, com ara la tra-
ducció espanyola (Una vi-
da truncada, Edhasa,
2009) de la biografia que
Peter Ackroyd havia pu-
blicat en anglés recent-
ment (A Life Cut Short).
Ackroyd no es desvia
mai de l’objectiu que el
títol anuncia: transme-
tre’ns la inestabilitat emo-
tiva d’un Poe marcat in-
deleblement per la mort
de la seua mare, Eliza
Poe, l’any 1811, poc des-
prés d’haver estat aban-
donada pel seu marit,
David Poe. Ackroyd, que
poques vegades es per-
met recursos que traspas-
sen la línia de la narració
eixuta, es permet ací qua-
lificar l’escriptor d’“orfe
perpetu” perquè aquest
és el basso profondo que
recorre el llibre. Les pri-
meres experiències de so-
ledat i desemparament
són per al biògraf fets de-
cisius en la vida d’un Poe
a qui ben poques vega-
des acompanyà l’èxit i
que, fins a la fi, no deixà
de cercar el consol
—aquesta és l’autèntica
tragèdia— en un egotisme exacer-
bat que el portaria fins a la follia.
Ackroyd assenyala que, precisa-
ment en Eureka (1848), la seua
darrera obra, l’obsessió per la
mare perduda acaba identificant-
se amb la recerca de la unitat
originària que dirigeix el desig da-
rrer de totes les coses.

Però ja dic que aquestes elu-
cubracions sobre el psiquisme
de Poe són excepcions en la na-
rració d’Ackroyd, que avança
fredament en l’exposició dels
fets i sembla deixar al lector
qualsevol intromissió en les
raons últimes. Els lectors de l’au-
tor d’El corb, tanmateix, sabem
fins a quin punt les tensions in-
ternes definiren la seua obra i
no ens és fàcil evitar els
paral·lelismes amb la tragèdia
de la seua vida. El Poe contista,
com el poeta i el crític, no s’ex-
pliquen sense la tibantor perma-
nent entre pols oposats que són
la raó última de la seua extraor-
dinària energia creativa. Per
això Poe és molt més Poe des-
prés que Baudelaire i Cortázar

en parlaren. Orfe també de valo-
racions crítiques de pes per part
dels seus contemporanis ameri-
cans, la intervenció de l’autor de
Les flors del mal, que va traduir
apassionadament les seues na-
rracions extraordinàries al fran-
cés, li reportà un prestigi pòs-
tum que no féu més que créixer
ininterrompudament. Cortázar
ocupa també una posició decisi-
va en aquesta línia reivindicati-
va de l’autor nord-americà, i,
com Baudelaire, va insistir a su-
bratllar la impossibilitat d’arri-
bar al fons de la seua creació
sense tenir en compte les oposi-
cions que la caracteritzen. Entre
la inspiració més o menys atzaro-
sa i la composició premeditada,
entre la superfície aparent i el
corrent subterrani del senti-
ment, entre l’amor i l’odi, entre
la realitat i la imaginació…,
aquest és el territori on, amb
independència del gènere, hem
de situar l’obra d’Edgar Alan
Poe. Contes, poemes i assaigs
són un tot regit potser per una
tensió fonamental, la que oposa

la intuïció pura, d’una banda, i,
de l’altra, la composició estudia-
da quasi matemàticament per a
aconseguir un determinat efecte
únic en el lector. El lector de la
biografia d’Ackroyd té a l’abast
els fonaments vitals d’aquesta
manera d’entendre i de practi-
car la creació literària. Ackroyd
també s’apunta a la creença que
Poe és més Poe després que Bau-

delaire i Cortázar en parlaren.
Ell, a més, amplia la llista de la
família d’escriptors que ha rei-
vindicat la seua obra, des de
Rimbaud fins a Valéry, des de
Tennyson fins a Joyce. És
—Ackroyd porta l’aigua al seu
molí— la verdadera família que
Poe cercava obstinadament al
llarg de la seua vida.

‘Al vent’ fou
un himne que ens
acompanyà en l’entrada
a la modernitat

A MANERA DE TASCÓ

Poe
VICENT ALONSO

L’ombra de Raimon
sobre el moviment de la

Nova Cançó

Edgar Allan Poe.

Raimon, en una imatge molt representativa dels anys seixanta.

El Poe contista, el poeta
i el crític, no s’expliquen
sense la tibantor entre
pols oposats
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