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Els anys seixanta la construc-
ció d‘una realitat nacional
valenciana era una quime-
ra —i, encara que per

raons ben distintes, deixe de ban-
da ara la reflexió que probable-
ment hui encara ho seguisca sent.
En concret, però, el 1964 feia no-
més dos anys que havia aparegut
el llibre de Joan Fuster Nosaltres,
els valencians —el primer exem-
plar de la col·lecció “Llibres a
l‘abast” d‘Edicions 62, fundada
aquell mateix any— i tan sols un
que Raimon havia gravat el pri-
mer disc amb quatre cançons, en-
tre les quals hi havia Al vent. El
1964, per tant, estava tot per fer, la
desconnexió entre la generació de
la República i els joves que no ha-
vien conegut la guerra era total, i
eren molt pocs els que, en ple fran-
quisme, tenien consciència del que
calia fer per a despertar inquie-
tuds, motivar reflexions i provo-
car canvis d‘actitud. Entre
aquests, una part del clero.

Aquell mateix any el ministre
d‘Información y Turismo, Ma-
nuel Fraga, havia posat en marxa
la campanya propagandística “25
Años de Paz”, presentada com un
gran triomf del règim de Franco,
associant-la a les millores econò-

miques i socials que començaven
a percebre‘s, mentre s‘exalçava el I
Plan de Desarrollo, el Seat 600 i el
boom turístic. A Castelló de la Pla-
na, arran de la constitució del
Grup Castellonenc d‘Estudis al si
del Club d‘Estudiants de l‘Institut
Francesc Ribalta, amb el beneplà-
cit del professor de religió, mos-
sén Joaquim Amorós, dos joves,
Albert Sánchez-Pantoja i Frederic
Rivas, es van atrevir a llançar una
revisteta ciclostilada que, perquè
fóra “un crit en mig del silenci”,
van titular Al Vent.

Amb molt d‘esforç i superant
un grapat de dificultats de tota me-
na, Al Vent, que no va deixar de
ser mai ciclostilada (excepte la por-
tada, en alguns números), va
créixer de cinc pàgines a vint-i-sis
i va passar d‘una tirada de 300
exemplars inicials fins a 1.200 al
final. Va tenir 751 subscriptors i
unes quantes dotzenes de
col·laboradors, i va prestar aten-
ció a tota classe de notícies, co-
mentaris i novetats de caràcter va-
lencianista o catalanista que s‘ana-
ven produint. Fins i tot va projec-
tar dos números monogràfics, el
10, dedicat al Mercat Comú (amb
coberta d‘Alfaro) i l‘11, sobre el
Concili Vaticà II. A pesar de tenir
la protecció del primer bisbe de

Sogorb-Castelló, el doctor Josep
Pont i Gol —Al Vent, emparada
per l‘església, es ciclostilava al ma-
teix palau bisbal—, el número 16
va ser sotmés a una suspensió de
quinze mesos i el número 18 ja no
es va arribar a publicar, a causa
d‘haver-se decretat el primer estat
d‘excepció del franquisme (entre
el 14 de gener i el 25 de març de
1969), situació que va provocar la
destrucció del fitxer de subscrip-
tors i la referència dels contactes
dels col·laboradors habituals. Les
dificultats per a superar els requi-
sits de la Ley de Prensa e Impren-
ta de 1966 van fer impossible la
pervivència d‘aquella publicació
valencianista pionera, que va so-
breviure heroicament cinc anys.

Però l‘estímul d‘Al Vent va tro-
bar continuïtat immediata. De fet,
el 28 de maig d‘aquell mateix any
Vicent Pitarch començava l‘emis-
sió de Nosaltres, els valencians a
Ràdio Popular de la Plana, emis-
sora de la COPE situada a Vila-
real, que dirigia Joan Soler amb
un criteri sempre obert i progres-
sista —com demostrà una vegada
més la nit del 23-F. Aquesta activi-
tat tenia, com Al Vent, la cobertu-
ra d‘una església que, influïda per
les recents orientacions del Conci-
li Vaticà II (1962-1965), per fortu-

na era ben diferent de l‘actual i
allotjava inquietuds valencianistes
que els jerarques posteriors al car-
denal Tarancon han abominat.
Així que Vicent Pitarch, primer
locutor, realitzador i redactor prin-
cipal del programa, el mantingué
en antena setmana rere setmana
al llarg d‘onze anys, entre el 1969 i
el 1980.

Nosaltres, els valencians fou la
primera experiència de “ràdio va-

lenciana” amb què es vinculava
l‘audiència a un ampli repertori
de continguts ben diversos que no
eren estrictament culturalistes ni
encara menys folklòrics, ja que en
les diferents emissions s‘incloïen
entrevistes (en total, més d‘un cen-
tenar), notícies, col·laboracions
dels oients, semblances de perso-
nalitats, cançons dels ‘cantautors‘
emergents, etc. No cal dir que, se-
gons la llei Fraga, tot el que es
radiava havia d‘estar escrit i haver

superat prèviament la censura.
Durant els anys setanta Nosaltres,
els valencians tingué un bon nom-
bre de col·laboradors, assolí una
audiència pròxima a 50.000 oi-
ents, que sobretot es concentrava
a les comarques castellonenques;
féu algunes campanyes a favor del
“valencià a l‘escola” i fins i tot va
tenir uns altres espais complemen-
taris en la mateixa emissora, així
com un efecte multiplicador en al-
tres zones del País Valencià (Alzi-
ra, Ontinyent, Alacant, Gandia,
Dénia), i també a Mallorca i a
Lleida. El programa, pioner de la
ràdio en valencià o català, que
tant contribuí durant els últims
anys del franquisme a despertar la
consciència del valencianisme polí-
tic i cultural, desaparegué el 6 de
febrer de 1980 quan, paradoxal-
ment, més fàcil podia semblar la
seua supervivència, ja que, com en
el cas d‘Al Vent, havia sorgit i pros-
perat en plena dictadura. Però ja
se sap que la democràcia té aques-
tes -i unes altres- paradoxes.

Quaranta i quaranta-cinc anys
després, respectivament, de l‘apari-
ció d‘Al Vent i de Nosaltres, els
valencians, la Universitat Jaume I
de Castelló ha recuperat la me-
mòria d‘aquelles experiències pio-
neres en el llibre El combat per la
premsa, d‘Albert Sánchez-Panto-
ja i Vicent Pitarch que, presentat
per Joaquim Maria Puyal, es com-
pleta amb fotografies, documents,
índexs, els continguts de tots els
programes i un CD amb una selec-
ció de material radiofònic d‘a-
quell insigne programa.

D‘on venim? La primera premsa i ràdio
íntegrament en valencià

CARLES GÁMEZ

Va haver-hi una època en
què les seccions de vent me-
tall de les orquestres espa-
nyoles eren un domini ex-

clusiu valencià, com aquella mar
Mediterrània en els temps almo-
gàvers, i, a més, sinònim de quali-
tat. Spanish Brass Luur Metalls
formen part d‘aquesta herència
musical autòctona. Un quintet de
cambra que enguany celebra els pri-
mers vint anys al món de l‘escena
professional. El 1989, cinc joves
músics valencians, tots membres
de la Jove Orquestra Nacional
d‘Espanya, decideixen formar un
grup de metall. Els anima l‘exem-
ple d‘altres músics i els uneix l‘amis-
tat. Avui el grup està format per
Carles Benetó, Indaleci Bonet, Ser-
gio Finca, Manolo Pérez i Juanjo
Serna i un equipatge instrumental
format per dues trompetes, trom-
pa, trombó i tuba. Una presència
musical que es tradueix en els seus
concerts en una performance on es
combina energia i lirisme, que de
seguida atrapa el públic, seduït per
aquesta combustió musical, i on té
un paper determinant la combina-
ció interpretativa i també gestual
de la formació. Una mena de con-
cert heavy amb Bach i d‘altres com
a protagonistes. Al llarg d‘aquests
vint anys el camí no ha estat fàcil, a
la mateixa incertesa professional

havien abandonat altres ocupa-
cions per dedicar-se exclusivament
a la interpretació i a la creació— se
sumava un paisatge musical assen-
yalat per la rutina i la desconfiança
dels programadors musicals envers
aquest tipus de formació i contin-
gut a l‘hora de programar els seus
calendaris i cicles de concerts.
“Malauradament”, diu somrient
Indaleci Bonet, “Mozart no va es-
criure música per a quintets de me-
talls”. Així i tot, al llarg d‘aquestes
dues dècades Spanish Brass s‘ha
consolidat com una de les forma-
cions de referència de l‘escena es-
panyola amb una presència interna-
cional ben destacada. Un protago-
nisme artístic que el grup ha sabut
projectar en diferents camps. “Si hi
ha res que ens caracteritza”, diuen,
“és el fet de no seguir una línia.

Treballem precisament per a no te-
nir una línia definida, si això vol
dir no encasellar-nos”. Entre les
seues línies d‘actuació hi ha la difu-
sió del repertori propi, la música
escrita per al metall. “Per des-
comptat”, diuen, “era el nostre
deure difondre el repertori d‘una
música que no té els altaveus que
poden tenir unes altres músiques
escrites”. Una voluntat de difusió
que ha comptat amb la col·labora-

ció de la plana major dels composi-
tors contemporanis, entre unes al-
tres, Carles Santos, Vladimir Cos-
ma, Tadeusz Kassatti, César Cano
i d‘altres de més joves i emergents.

A la tasca de difusió i d‘interpre-
tació els Spanish Brass sumen unes
altres preocupacions, com la fun-
ció pedagògica i els concerts que
des de fa temps duen a terme per a
les escoles i el públic infantil. Pro-
duït i creat per l‘Auditori de Barce-

lona i amb la direcció artística del
grup, Metàl·lics, nom de l‘especta-
cle, és un recorregut didàctic i lúdic
per una sèrie de compositors, de
Nino Rota a Henri Mancini, de
Bach a Lutoslawski, i amb el me-
tall i els seus instruments com a
protagonistes i eix narratiu. Un
concert en què el grup participa no
sols amb la música, sinó també
amb la seua pròpia interpretació
escènica, tot dins d‘un espectacle

força comunicatiu entre músics i
públic. Al llarg d‘una setmana per
l‘auditori barcelonés arriben a pas-
sar més de 15.000 espectadors.
“Ací del que es tracta és de divertir
i ensenyar els xiquets, que s‘ho pas-
sen bé”. Assidus participants des
de fa temps en els principals cir-
cuits, festivals i programes interna-
cionals, una activitat que els ha dut
a recórrer el món, a banda i banda
de l‘Atlàntic, reconeixen amb or-
gull el seu origen rural. “Tots nosal-
tres”, diuen, “som de poble i la nos-
tra primera escola ha estat la ban-
da de poble, gràcies a aquesta ens
hem pogut iniciar en la música”.

La seua “promiscuïtat” musical
els ha dut a col·laborar amb dife-
rents projectes i intèrprets, molts
dels quals han quedat després enre-
gistrats en discos. Entre els últims
destaca Brassiana, un treball crea-
tiu amb el jazzista Lluís Vidal que
va inaugurar el passat Festival Spa-
nish Brassurround de L‘Auditori
de Torrent. “Hem volgut”, diuen
sempre, “fugir de caure en una cer-
ta monotonia, en una repetició, i
vam veure que calia obrir-se a

nous camps, investigar totes les pos-
sibilitats que oferia una formació
de les característiques de la nostra,
i per això el nostre interés a
col·laborar amb altres formacions
i estils”. Ara, tot celebrant aquest
aniversari musical, el grup acaba
de publicar un treball antològic, on
una vegada més posen en relleu el
seu eclecticisme musical amb obres
de Bach i Falla i temes de sarsuela,
mentre l‘horitzó professional assen-
yala un calendari copiós de con-
certs per Europa. Tot just quan aca-
ben de tornar d‘una gira pels Es-
tats Units i els espera una altra tan-
da de recitals pels auditoris espan-
yols i, al mes de juny, el seu Festival
Spanish Brass a Alzira.

Vent rural
El grup Spanish Brass Luur Metalls celebra

els vint anys amb un treball antològic

El grup Spanish Brass Luur Metalls.

“La nostra
primera escola
ha estat
la banda de poble”

‘Al Vent’ va trobar
continuïtat en ‘Nosaltres,
els valencians’ a Ràdio
Popular de la Plana
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Només per les pàgines
que dedica a la música
de Janácek o a la de
Xenakis ja paga la pe-

na dedicar unes hores a la lectu-
ra del nou assaig de Milan Kun-
dera (Una trobada, Tusquets,
Barcelona, 2009). I no és que el
novel·lista s‘haja convertit ara
en crític musical. No és exacta-
ment això. L‘educació musical
de Kundera —com és sabut, és
fill d‘un pianista, i un deixeble
de Janácek, Pavel Haas li va fer
classes de composició quan era
un xiquet— deriva cap a àmbits
més generals que els de la mera
crítica, perquè el seu interés és
més aviat l‘ànima humana i les
seues singularitats, de vegades
tan a la vora de la ignomínia.
Anys després de la invasió russa
de Txecoslovàquia, Kundera
s‘apassionà per la música de Xe-
nakis. Trià aquesta experimenta-
ció pionera de la música electrò-
nica i aleatòria fins al punt de
considerar-la com un alleuja-
ment de la situació crítica en
què eren ell mateix i la seua pà-
tria. Trià Xenakis en lloc de
Smetana, en la música patriòti-
ca del qual podia haver trobat
més fàcilment (o si volen vostés,
més tòpicament) “la il·lusió de
perennitat” d‘una nació que, se-
gons pensava aleshores, acaba-
va de ser condemnada a mort.
Kundera reflexiona sobre
aquest fet passat i s‘adona que
la passió que va sentir per Xena-
kis no s‘explicaria sense la “sor-
prenent evidència” que la nació

txeca no era immortal. Com
tantes altres nacions dins l‘Im-
peri rus, la nació txeca havia
estat engolida per una civilitza-
ció diferent. La invasió russa li
va sevir també per a descobrir
tota la raó que tenia Jung quan,
parlant sobre l‘Ulisses de Joyce,
emprà la idea de la sentimentali-
tat humana com una superes-
tructura de la brutalitat, és a
dir, dels sentiments al servei de
l‘odi, de la venjança o de les
passions descontrolades, o de
les que se sotmeten a rigors anò-
mals com el que segurament
obeïen els homes d‘estat soviè-
tics quan acceptaven sense im-
mutar-se la condemna a mort
dels seus amics. I res més lligat
al sentiment que la música, com
ho prova el fet de totes les reac-
cions bajoques —amb llàgri-
mes vessades o contingudes—
que suscita. Enfront d‘aquest
sentimentalisme embrutidor,
Kundera reivindicava Xenakis,
és a dir, enfront del “soroll em-
brutidor de les emocions”, rei-
vindicava “la bellesa lliure de la

brutícia afectiva, desproveïda
de la barbàrie sentimental”.

No crec que es puga posar
en dubte el valor d‘aquestes re-
flexions de Kundera per als
temps que, ara i ací, vivim. Ca-
dascú dirà, però, quant a mi,
res no m‘impressiona més
d‘aquest assaig que la seua de-
fensa de la novel·la, és a dir, de
l‘art, de l‘escriptor al capdavall,
per damunt de qualsevol visió
reduccionista, amb Sartre com
a paradigma. Kundera ho ex-
pressa amb una claredat meri-
diana: el nom de Tolstoi el por-
ta directament a dues grans
novel·les, mentre que els de Sar-
tre, Camus, Malraux, etc., tan
sols li suggereixen les seues llui-
tes i polèmiques, els seus com-
promisos, manifestos, etc. I
això per damunt de qualsevol
submissió als tòpics habituals.
Kundera no té límits quan es
tracta de regirar les visions poc
susceptibles de suportar el ri-
gor de l‘anàlisi més elemental.
El seu recorregut per moments
diversos dels llibres que estima
n‘és un exemple esplèndid, però
també els textos que toquen
qüestions més delicades, com
ara la de la identitat o la de
l‘exili alliberador. O no fica el
dit dins d‘una nafra ben conegu-
da l‘afirmació de la llibertat
irrenunciable de l‘escriptor per
damunt dels deures envers el
seu país i fins i tot per damunt
de la llengua pròpia? Les cir-
cumstancies biogràfiques de
Kundera tenen un pes específic

que no podem obviar. Però ja
ens va bé que algú ens recorde
amb quina freqüència preferim
els tòpics a l‘anàlisi sincera i
àrdua. Per això la granota de
Janácek té un valor únic. L‘in-
significant animalet, que apa-
reix en els moments finals
d‘una òpera del compositor tot
quequejant una simple frase,
posava nerviós Max Brod,
l‘amic de Kafka. Brod intentà
que Janácek el substituira per
una declaració solemne sobre
l‘eterna joventut. El composi-
tor, tanmateix, s‘hi va negar.
Era la seua manera d‘oposar-se
a la “mentida romàntica”, és a
dir, de reivindicar-se a si ma-
teix, de posar en pràctica la
seua llibertat insubornable.

A MANERA DE TASCÓ

La granota de Janácek
VICENT ALONSO

L‘educació musical de
Kundera deriva cap a
àmbits més generals
que els de la crítica

L’escriptor Milan Kundera.

Ve de la pàgina 1
I moltes vegades la gent diu “i
això com ho faig en directe?”. Jo
els dic… “ja t‘ho faràs!”. Macías
té un record excepcional de la
seua faena en la producció de Fo-
tógrafo del cielo (1991), un dels
discos més mitificats de la referen-
cial banda d‘Albacete Surfin‘Bi-
chos, una experiència que descriu
com “un himen gegant; una vega-
da el trenques i entres en el seu so,
és sorprenent”. L‘últim treball de
Macías des de la sala de màqui-
nes ha estat Camarade Coma, el
notable debut dels hispanofran-
coargentins Megaphone Ou La
Mort, punta d‘espasa del pop lo-
cal més recent. Macías valora de
“molt positiva” l‘experiència,
però no és precisament optimista
a l‘hora de jutjar el panorama
que troben les noves bandes a
l‘hora d‘emprendre una carrera:
“L‘escena musical de València fa
riure, ningú no va als concerts,
llevat que siguen debades, ningú
no compra res de nou, i quan veig
un nano de dèsset anys caminar
orgullós pel carrer amb la guita-
rra, em vénen ganes de dir-li ‘tore-
ro, tio, fes-te torero”.

I és que l‘estat actual del pop
rock valencià més jove, pel que fa
als aspectes merament creatius,
tot i que no hi ha mitjans, genera
un cert consens en positiu. Per a
Sabater, “la mitjana dels grups ac-
tuals està per damunt de la de
l‘època en què tenia vint anys”,
mentre que Dani Cardona opina
que, “tot i que també hi ha grups
molt roïns, sempre hi ha algú que
t‘emociona bastant i que et recor-
da per què et vas ficar en aquest
embolic”. Una opinió encara més
entusiasta és la de Paco Morillas,
un dels productors locals d‘última
generació més actius des del seu
centre d‘operacions als estudis
Black Out, que creu que l‘escena
local “ofereix moltíssima creativi-
tat, més que mai”. Tot i que, d‘al-
tra banda, pensa que en l‘àmbit
logístic “no ho tenen gens fàcil, i
si parlem del tema econòmic, en-
cara pitjor”. En gran manera,

l‘absència de suport per part insti-
tucional el porta a afirmar que
“no conec cap subvenció a un pro-
jecte musical local ací a València,
se l‘han d‘autofinançar”. Una
queixa que també aprofundeix Vi-
cente Sabater, que creu que “pot-
ser es desconeix bastant la tasca
del productor, fins i tot la conve-
niència d‘aquesta faena” i en me-
sura les dificultats basant-se en el
fet que “les bandes novelles tenen
problemes per a finançar-se una
gravació mínima, fins i tot per a
subsistir”, una circumstància que
el porta a fer-se la pregunta del
milió: “Proposem unes beques al
Ministeri de Cultura?”. Malgrat
les adversitats materials, les facili-
tats perquè un grup novell acabe
gravant un disc són, per a Dani
Cardona, “moltíssimes més que
abans, per descomptat, ja que

abans només uns quants privile-
giats accedien a un modest 4 pis-
tes, i ara el preu d‘un estudi profes-
sional és més barat que fa 15 o 20
anys, i gairebé qualsevol persona
pot sonar com gairebé qui vulga”.

Les satisfaccions professio-
nals, com en qualsevol altre sec-
tor, van per barris. Tot i que sem-
pre hi ha treballs el record dels
quals enorgulleix el productor de
torn. Dani Cardona ha sentit
aquest orgull “amb artistes —als
quals descriu en majúscules—
com Edu Fort (Sir Edward) o Pe-
pe Risi (Burning)”, ja que conside-
ra que “només un segon amb
qualsevol d‘ells justifica haver de-
dicat tants anys a això”. Vicente
Sabater, per la seua banda, afir-
ma que “no renegue de cap tre-
ball com a productor” (no és so-
brer recordar que també la inefa-
ble Opá, d‘El Koala, va eixir de la

seua proveta), encara que “desta-
caria el Chiquilla de Seguridad So-
cial i qualsevol de Piratas, Sole
Giménez o Cristina Perales”.
Més moderat, i potser també més
diplomàtic, és Paco Morillas, que
es resisteix a donar noms, ja que
“de gairebé tothom, intente trau-
re‘n com més partit millor”, i els
aborda “donant el 110 %”. Al seu
torn, a José Luis Macías, un altre
tot terreny, li encanta “treballar
amb Algora”, perquè “gairebé tot
el que porta és bo”, alhora que
recorda que “Maybe Road i Xi-
mo Bayo són unes altres de les
meues debilitats”.

I com diu la dita, cada terra fa
sa guerra. I és per això que també
cada productor té al cap quatre o
cinc noms de capçalera, un grup
selecte de productors modèlics
del panorama internacional que
admirar. I el més curiós és que el
ventall de gustos és tan ampli
que, de les quatre fonts consulta-
des, no es repeteix ni un sol nom.
Paco Morillas no para de “trobar
molta gent fent coses interes-
sants”, encara que si ha de triar
algú, li agrada “la manera de tre-
ballar de Steve Albini o George
Martin, entre els de fora, i Ximo
Gimeno i Paco Loco entre els
d‘ací”. Per a Vicente Sabater, els
seus preferits són, “sense dubtar-
ho, Bob Clearmountain, Nigel
Godrich, James Farber i Larry
Klein”. Todd Rundgren (de qui
recorda especialment els seus tre-
balls amb XTC) o Luis Delgado
(Vainica Doble, Kepa Junquera)
són els preferits de José Luis Ma-
cías, mentre que l‘elecció més cu-
riosa i singular és la de Dani Car-
dona, tota una declaració de prin-
cipis per a qui només hi ha un
nom imprescindible: el del mestre
de l‘art pop, Andy Warhol, recor-
dat per la seua tasca —més de
mecenatge que no d‘aportació
creativa— en el desassossegant i
imperible debut de The Velvet Un-
derground, el 1966. Tots ells han
estat, en més o menys mesura, re-
ferents per a l‘exercici d‘un ofici
mai no ponderat suficientment.

Dalt, Vicente Sabater al seu estudi. Baix, José Luis Macías. / JESÚS CÍSCAR

L‘escena local
“ofereix moltíssima
creativitat, més
que mai”
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