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Com el títol d’una cançó
de Raimon, podríem dir
que hem conegut Vicent
Torrent sempre igual. Re-

posat, pacient, l’“home tranquil”
de la Cançó, si no fóra perquè
l’obra que ha eixit dels seus dits

i cervell— ha servit de combus-
tible o gastronomia excitadora
per al personal indígena al llarg
de més de trenta anys. Aquests
dies Al Tall inicia una gira de
presentació del seu nou disc, Ver-
onya, cavallers, vergonya, amb

la figura del rei Jaume I com a
espàrring argumental. “L’any
1979”, diu Vicent Torrent, “vam
fer la cantata de Quan el mal ve
er Almansa, que explicava un

moment històric del nostre país, i
hi havia una pregunta: què es va
perdre a Almansa? Aquest disc
n’és la resposta, perquè a Alman-
sa es va perdre l’obra de Jaume
I”. El disc, sens dubte una de les
obres més ambicioses del grup,
s’ha plantejat com una obra con-
temporània i, sobretot, crítica de
la situació actual. “Aquest és un
disc combatiu. Totalment comba-
tiu. Per a fer homenatges fol-
klòrics, ja estaven els polítics i
unes institucions determinades,
enemigues de l’obra de Jaume I i
que ara s’hi apunten i el celebren
com una mena de papà Noel me-
dieval”. Un disc que, en paraules
seues, “és una reflexió sobre
l’obra i l’herència que ens ha
deixat a nosaltres”.

A l’inici dels anys setanta, Vi-
cent Torrent va formar part del
grup de músics pioners que al vol-
tant de València Folk emulsiona-
ven el paisatge local. “Tocàvem al
Micalet o a Studio, i era una cosa
molt informal, una estètica contra-
posada al cantant estrella, ací en
forma de celebració comunitària i
participativa”. “Cantàvem”, re-
corda Torrent, “les coses que a
Barcelona havia fet el Grup de
Folk i, malgrat el mimetisme, pen-
se que fou una cosa molt nova i
moderna en el panorama local”.
És durant aquest període que Vi-
cent Torrent i una altra gent co-
mencen a reflexionar sobre la ne-
cessitat de fer una cançó popular
arrelada a la realitat del país. “Es-
tava molt bé cantar sobre la gue-
rra del Vietnam o la segregació,
però nosaltres també teníem una
realitat social, uns problemes, que
calia reflectir”. L’aventura Al Tall
està a punt d’emergir. “Oswaldo
Blanco va ser el responsable de
posar-nos en contacte, a Manolo
Miralles, a Miquel Gil i a mi, i
d’ací va arrancar el projecte Al
Tall”. “D’entrada”, continua To-
rrent, “hi havia la intenció de fer
un treball molt més rigorós, pel
que feia a la música, que allò que
havia estat València Folk, on tot
era una miqueta elemental, i vam
passar tres o quatre mesos en què
cada un tirava damunt de la taula
una cosa diferent, mentre trac-
tàvem de donar forma a les
cançons”. “Allò que ens obsessio-
nava”, continua Torrent, “era tro-
bar una línia de so”. I l’obsessió
es plasmarà ràpidament. “El mo-
tor que va servir d’accelerador”,
diu Torrent, “fou l’entrada de la
discogràfica Edigsa, que ens pro-
posà que férem una maqueta, per-
què els interessava aquesta línia
de cançó nova que féiem a partir
de la música tradicional”.

D’aquell primer disc publicat
l’any 1975 ha quedat una obra
composta de quinze discos de llar-
ga durada i moltes cançons, algu-

nes de les quals ja formen part de
l’inventari sentimental dels valen-
cians. “Moltes vegades, quan to-
quem pels pobles del país, ens
han preguntat, ‘però el tio Canya
de quin poble és?’. En llocs com
la Pobla Tornesa o la Pobla de
Vallbona ens deien ‘és d’ací, no?’
perquè resultava que al poble hi
havia una família que es deia els
Canyes de malnom…”. Malgrat
la urgència reflexiva pel que fa al
moment històric que alguns dels
textos han destil·lat —recordem
la cançó que dedicaren al mili-
tant assassinat del Moviment Co-
munista, Miquel Grau, o aquest
darrer disc, Vergonya, cavallers,
vergonya, on no s’estalvien la mi-
rada incisiva—, la seua escriptu-
ra és reposada. “És cert que en
uns moments determinats he
‘baixat a l’arena”, diu Torrent,
“com sol dir-se, però si fem una
valoració general dels textos, po-
drem veure que hi ha els temes
eterns, com el de la pròpia vida i
el seu combat diari, l’amor viscut
de diferents maneres, fins i tot,
les no correctes, les nostres pors i
dubtes com a éssers humans”.
“No sóc un lletrista”, afig, “que
actua motivat per impulsos, crec
que sóc més aïna reflexiu i deixe
les coses amb un cert repòs a l’ho-

ra de treballar-les”.
La trajectòria professional i ar-

tística d’Al Tall no es pot deslli-
gar del rumb històric del país.
Després dels primers moments
d’ebullició de l’obertura democrà-
tica en què els músics i els intèr-
prets de la Cançó serviran d’am-
baixadors volants dels nous
temps, arriba el moment de la lli-

cenciatura forçosa. “Tots els par-
tits”, recorda Vicent Torrent,
“fins i tot el Partit Comunista, i
llevat dels partits de l’esquerra ra-
dical, van difondre un estat
d’ànim determinat que passava
per la desmobilització i, per tant,

la Cançó, com a eina combativa
o reivindicativa, no tenia raó de
ser, era una cosa demodé”. Ara,
més de trenta anys després, la
cançó com a eina combativa tro-
ba més que mai la seua raó de ser,
i no solament perquè Bruce
Springsteen actue a favor de Ba-
rak Obama. “Fer unes coses de-
terminades en valencià”, assenya-
la Torrent, “ací es veu com un
posicionament polític, i és clar
que ho és, però això és una reac-
ció a l’actitud que es projecta des
del poder, del seu silenci i oposi-
ció. I aquesta actitud és una
malaltia social, mirar amb recel i
intolerància tota la part creativa
que està generant un sector de la
societat valenciana”.

Dins del treball investigador
al llarg d’aquests anys hi ha el
projecte de la Fonoteca de mate-
rials, una obra que ha rescatat
una part del nostre arxiu sonor
popular. “Quan vaig començar,
pensava que en dos o tres anys
això s’acabaria i que ja no troba-
ríem coses noves, però la me-
mòria de la gent conté moltíssims
records musicals”. “El terreny de
la música popular”, diu, “conti-
nua sent menyspreat, fins i tot
pels musicòlegs, que s’ho miren
amb un cert somriure irònic, una
herència fruit d’una certa misèria
social”. Durant anys Vicent To-
rrent ha pres nota d’un riquíssim
mapa geogràfic musical. “Es des-
cobreix coses increïbles, com per
exemple, les formes d’afinació an-
tigues. Unes formes que són molt
més complexes que l’afinació oc-
cidental i que els nostres vells te-
nen”. “A mesura que la societat
rural es va difuminant”, conti-
nua, “aquestes formes, desgracia-
dament, també van desapa-
reixent i perdem una substància
musical profunda i transmesa al
llarg de segles”. I amb un punt
d’optimisme conclou: “Continua
emergint tota una energia que Al
Tall i uns altres vam començar a
cuinar, experiències com les de
L’Ham de Foc, Aljub o el mateix
Miquel Gil van en aquest sentit,
de reelaboració de les formes tra-
dicionals des d’una mirada con-
temporània”. I conclou: “hi ha
molta cosa escampada”.

Per a Vergonya, cava-
llers, vergonya, a més
dels músics i dels
col·laboradors del grup,

la formació ha compromés
dos vells coneguts; d’una ban-
da, el músic occità Jan Maria
Carlotti, que protagonitza un
bellíssim text del segle XII, i el
mallorquí Tomeu Penya, que
s’ha encarregat de cantar una
altra composició destacada
del disc, Cançó des de Mallor-
ca, ara des del bàndol musul-
mà i perdedor. Tot el treball
musical i estilístic del disc se’ns

apareix com un gran mosaic,
teixit en diferents formes i com-
posicions. “Hem musicat”, diu
Torrent, “d’una manera instin-
tiva, després de trenta quatre
anys d’immersió en els llen-
guatges musicals de la tradi-
ció, ho hem fet amb més lliber-
tat. I si en un moment fem un
romanç de cec, una jota, ho
fem des de la composició crea-
tiva”. Un treball musical ambi-
ciós on han intervingut decisi-
vament Manuel Miralles, Jor-
di Reig, Miguel Blanco i el ma-
teix Vicent Torrent.

Trenta anys
d’immersió musical

VICENT TORRENT Músic i cantant

“De Jaume I, n’han volgut fer un ‘papà Noel”

Digueu-me Públic. Sóc
capritxós, imprevisi-
ble, despietat, frívol, ig-
norant i moltes coses

més de les quals no m’avergon-
yisc. Increpeu-me, si això us con-
sola. Els vostres insults, però,
em són com pedres llançades al
mar. Faig via sense atendre con-
sells ni amenaces. Això sí: una
mica d’adulació m’agrada. I de
facilitat. No em vingueu amb
abismes i laberints, no espereu
de mi gestes intel·lectuals. Ja és
prou críptica, la vida. Doneu-
me distracció, i plaer. Robeu-
me, si voleu, alguna llàgrima.
No, venut no; això no ho accep-
te. Repetisc: sóc imprevisible, ca-
pritxós, despietat, ignorant, frí-
vol… Indòmit, aquesta és la pa-
raula. Ja poden els crítics
exalçar un llibre, una obra de
teatre, una peça musical o una
pel·lícula; ja poden les multina-
cionals unflar-me el cap amb les
preteses excel·lències de tal o tal
producte. Si no em fa el pes, té
els dies comptats. D’altra ban-
da, si vull, puc elevar a altures
insospitades obres rebutjades o
negligides pels intermediaris. Al
capdavall, trie jo, i els interme-
diaris perden el cul intentant se-
duir-me. Jo decidisc què es man-
té en el cartell o que es reedita.
Mane, aquesta és la paraula. Ca-
tastròfic? N’esteu segurs? Bé, so-
vint m’equivoque, però a la llar-
ga rectifique. Em retraieu el cal-
vari de Van Gogh, o de l’últim
Rembrandt, però qui ompli,
ara mateix, els museus on s’ex-
posa la seua obra? A més, que
potser l’últim Rembrandt i l’úl-
tim Van Gogh no foren menys-
tinguts pels mandarins de l’èpo-
ca, que preferien mirar a un al-
tra banda? Jo m’equivoque,
cert, però em guia el cor. A
molts de vosaltres, en canvi, us
guien interessos menys confessa-
bles. Què ocorre, per exemple,
en les disciplines que escapen al
meu govern? La música contem-
porània, o les arts plàstiques ac-
tuals. Mireu-ne les exposicions,
desertes, i les fileres de buta-
ques, buides. No sembla un con-
ciliàbul? Un club d’accés restrin-
git? Qui mana, on jo no sóc?
Les administracions. De què
viuen, aquests artistes? De la
subvenció. Ho trobeu sa, això?
No creieu que es presta fatal-
ment al nepotisme? Reconec
que he discriminat —i de segur
que ara discrimine— creacions
de mèrit, que es revelen, amb el
temps, com a valuoses. I això
em desprestigia. Però, i vosal-
tres? Reconeixeu els errors? Pos-
seïu aquesta mínima humilitat?
Què us indica que la vostra tria
és encertada? Un llibre, una
obra de teatre, una música pop
o una pel·lícula han de superar,
primer de tot, el filtre dels inter-
mediaris, però després han de
passar pel meu judici inclement.
Si són fallides, rebran condem-
na. Quina condemna rep una
composició contemporània o
una instal·lació fallides? Supe-
rat el filtre dels intermediaris,
qui les jutja? Jo sí que jutge. Des-
pietadament. Puc arruïnar o
glorificar a qui em propose. Sóc
un monstre, un monstre d’infi-
nits caps, els vostres inclosos.
Però sé que em desitgeu amb
ànsia. Ho calleu per orgull o per
vergonya, però sense mi sou po-
ca cosa. Em necessiteu com l’ai-
re. Monstre, aquesta és la parau-
la.

“Fer unes coses
determinades en
valencià, es veu com un
posicionament polític”

Monstre
d’infinits caps

MANUEL BAIXAULI

Vicent Torrent fotografiat a la terrassa de casa seua. / TANIA CASTRO

“Quan toquem pel
país, ens han preguntat,
‘però el tio Canya de
quin poble és?”
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Li comente que Carmen Calvo ha
preparat una exposició sobre l’ho-
me creïlla, i Miquel Navarro riu:
“Sí, jo també he pintat creïlles”. I
dirigint-se a un senyor que havia
romàs en segon terme tota l’estona
diu: “¡Tomás, saca los dibujos de
las patatas!”. Em mira i explica:
“Tomás és el meu ajudant: la força
física… És de Lleó i, com veus,
molt callat. Podem fer junts un viat-
ge a Bilbao i no dir-nos ni una pa-
raula durant tot el trajecte. No és
una exageració… I ens duem molt
bé, ja fa quinze anys que estem
junts. Veritat, Tomás?”. L’al·ludit
fa un breu moviment de cap. És un
home reservat, cepat i collfred, que
contrasta una mica amb totes aque-
lles esveltes i jocundes escultures
priàpiques: el contrapunt perfecte a
la bacanal pompeiana que es respi-
ra en l’ambient.

“Aquest dibuix es diu Tobogán
fálico, és un divertiment: un projec-
te d’escultura, puges per dins i caus
per fora. El sexe és la vida, en la
meua obra hi ha aquesta reflexió
constant entre la vida i la mort…
Accentue sempre el fet sexual mas-
culí, però també he fet vulves: a
l’IVAM ara tinc exposada una vul-
va del 69”. Tot seguit pugem a la

biblioteca, on té la taula de dibuix.
“Ací llig, dibuixe, pense, geste mol-
tes obres meues”. Em mostra un
quadern de dibuixos, amb sentèn-
cies suggeridores, com ara “Realit-
zació de l’obra sense ficció física a
nivell formal i espacial”. Després
de llegir aquesta frase rebla: “No sé
què vol dir açò!”. Hi ha en ell un
gest dolç, càlid, quasi com necessi-
tat d’estima. S’encén una altra ciga-
rreta i em confessa que la poesia
sempre l’ha interessat, que la con-
rea tant en valencià com en castellà.
Em mostra un quadern de versos i
em llig l’inici d’un dels poemes: “El
tren suda vapor por su frente / Con
su cabeza-chimenea penetra en el
túnel del cuerpo de la ciudad”. To-
más li duu un llibre de dibuixos titu-
lat Las ciudades, publicat per Celes-
te ediciones: Miquel m’explica
molts dels dibuixos, mentre evoca
cada moment: Nova York, París,
Granada… Me’l regala i li demane
que me’l dedique: “Per a Martí,
amb afecte i simpatia, encara que
no hem fet res”, escriu entremaliat,
sota la mirada impàvida de Tomás.

A un centenar de metres del seu
estudi hi ha la seua residència, i en
la planta baixa encara conserva el
seu primer estudi, on es va formar
com a artista. Pel carrer tothom el

saluda, i ell viu feliç amb aquella
afable relació amb els veïns. “Ara
és moda entre els col·legis vindre a
visitar el meu estudi”, em diu amb
un cert cansament. “Com que sóc
l’artista de la pantera rosa i del paro-
tet… Vénen en autobusos i fan
cues llarguíssimes, perquè entren de

deu en deu. L’altre dia una xiqueta
m’amollà: ‘Tu tens xicota?’ Jo li
vaig dir que no, i ella em confessà:
’Doncs jo tinc un xicot molt fa-
drí!”.

Aquest altre estudi manté el sa-
bor dels inicis, amb el forn per al
fang, amb els estris per a treballar

els metalls, amb els torns per a mo-
delar les argiles. És l’estudi més do-
mèstic, no obert a les visites. Però
potser resulta més viu, més ple de
vida que l’anterior, amb prestatge-
ries a vessar de vells projectes. Tan
bon punt entre, ensopegue amb al-
guna cosa per terra: mire i desco-
brisc una tortuga. Per un moment
crec que és de ceràmica, o fins i tot
de fang, però de sobte veig que es
mou. “No et preocupes, està acostu-
mada al fet que li caminem per da-
munt. És diu Juanita i fa vint-i-cinc
anys que estem junts… També l’he
pintada, fins i tot n’he fet una peça
de fang. I els meus gossos…
M’agraden molt els animalets”.
S’encén una altra cigarreta, i no po-
dem deixar de dir-li que fuma molt.
“És l’única cosa que em queda!”,
protesta. “I no m’engolisc el fum,
tan sols creme, ah, ah… Estic en
constant combustió. M’ho han pro-
hibit tot: el menjar, el beure… Açò
és l’única cosa que em queda. Fu-
mar!… I la meua obra, és clar, que
ja ningú no em pot llevar". I cami-
na amunt i avall, inquiet per alguna
cosa, mentre Juanita allarga el coll i
fa uns passos. Veure avançar una
tortuga sempre és un espectacle en-
riquidor i es fa un silenci que inun-
da tota l’estança.

“El sexe és la vida, en la
meua obra hi ha
aquesta relació constant
entre la vida i la mort”

L’agitació de l’escriptura.
Itineraris entre la vida i
l’obra de Joan Fuster
Josep Ballester

Perifèric Edicions
Catarroja, 2009. 295 pàgines

LLUÍS ALPERA

L’interés per l’obra fusteria-
na no deixa mai d’apaiva-
gar-se. Ans al contrari,
creix dia a dia, amb el pas

del temps. Segurament hi ha con-
tribuït de manera poderosa la pu-
blicació, per ara, de deu volums
de l’ingent epistolari del gran
ideòleg amb algunes de les figu-
res cabdals de la cultura catalana
de la segona meitat del segle XX.

La veritat és que l’interés i la
veneració per la figura i l’obra de
l’escriptor suecà arrancava des
de feia anys gràcies a un dels seus
col·legues generacionals, Josep
Iborra, amb aquell enginyós Fus-
ter portàtil (1982). Més tard, vin-
drien uns altres estudis interes-

sants i diversos treballs entorn de
la figura de Fuster a càrrec de J.
Molas, J. Pla, V. Salvador, P.
Montaner, T. Mollà, E. Sòria i
del mateix Ballester, entre uns al-
tres. Així mateix, destaca la tasca
d’A. Furió en la publicació dels
volums de correspondència fuste-
riana, així com en diversos tre-
balls entorn del mestre.

Josep Ballester, que ja havia
treballat l’obra lírica de Fuster,
així com el context sociocultural
de la postguerra espanyola, ha
mamprés aquesta nova aventura
intel·lectual i ha acceptat el repte
d’acarar-se amb alguns dels itine-
raris essencials en la vida i en
l’escriptura de Joan Fuster. Amb
un reconeixement ben explícit,
creiem que Ballester ha reeixit
amb èxit de l’aventura, oferint-
nos un perfil fusterià en la ma-
teixa línia metodològica del mes-
tre: de l’anàlisi a la síntesi.

Josep Ballester intenta, dins
L’agitació de l’escriptura. Itinera-

ris entre la vida i l’obra de Joan
Fuster, “aclarir-se, examinar-se,
després d’anys de llegir i de rellegir
l’obra fusteriana" i aconsegueix
fer-ne un balanç modest i cons-
cient dels diversos itineraris que
van entre la vida i l’obra del gran
escriptor suecà. El que pretén Ba-
llester, en definitiva, és fer-nos par-
tícips de la lectura de l’extraordina-
ri llegat intel·lectual, creatiu i civil
que ens deixa Joan Fuster.

Òbviament, els deu volums pu-
blicats fins ara de l’epistolari fus-
terià, així com la importància
dels temes tractats i la qualitat
dels interlocutors, han esdevin-
gut un fons ben estimable per a
Ballester, i així pot traçar itinera-
ris i rutes que ajuden a configu-
rar els diversos perfils literaris de
Fuster, amb una sòlida advertèn-
cia al lector respecte de l’enfoca-
ment que en fa el crític:

“Naturalment no defense cap
assentament acrític, ni cap mena
d’admiració incondicional ni cap

canonització dels seus argu-
ments. Res més lluny. Això ani-
ria, sens dubte, en contra de l’es-
perit de l’escriptura fusteriana”.

Ballester parteix d’algunes da-
des biogràfiques essencials i reco-
rre amistats i vicissituds conjun-
turals que perfilen els punts de
vista del crític al llarg d’aquest
atractiu assaig. Els principals fo-
cus d’atenció per part del crític
són els següents: l’amistat i les
picabaralles amb el grup edito-
rial Torre; la connexió amb l’exili
dels catalans a Amèrica; la con-
nexió amb Joaquim Maluquer;
Fuster en plena producció, du-
rant els anys 60; Fuster instanta-
ni; de ninot de falla a dimoni; la
raó i l’humanisme: espills de l’as-
sagista; el crític i l’historiador de
la cultura; la cal·ligrafia cívica;
d’afectes i lectures: Fuster/Riba,
Fuster/A. March i Fuster/J. Pla.

El llibre, bellament editat amb
un dibuix d’Alfaro en la portada,
el completa Josep Ballester amb
tres apèndixs interessants i útils:
a) una cronologia dels fets més
importants de Joan Fuster, b)
unes referències bibliogràfiques i
c) un índex onomàstic.

“La meua obra poua
d’aquests dos
universos, l’industrial i
l’agrícola”

Quan el cine negre era
en blanc i negre, hi
véiem titulars de
premsa: “Guilty!”
(culpable! Perdonen

la traducció: tinc poca fe
amb l’anglés de Font de Mo-
ra).

Culpables. La culpa. Casti-
lla del Pino ens ha deixat sen-
se un més enllà sobre la
(seua?) culpa. Calia anar més
lluny o, com deia Freud: si
més no, aprenguen dels
poetes.

La culpa apel·la al camp
religiós. A pèl, hi apel·la. La
banda de delinqüents que
van crear els EUA va establir
l’exigència puritana com a
nord del seu new order i dic-
tat al món. Des d’aleshores,
cerca culpables incansable-
ment. Els cerca amb l’estra-
bisme hipòcrita dels sacer-
dots de qualsevol religió. Per
exemple, i ara: el culpable és
qui va hipotecar-se sense ga-
rantia suficient. Oremus,
doncs; però “miremus”, tam-
bé: Qui li va concedir el
crèdit? Qui proclama, fa se-
gles, el self-made-man i l’estu-
pidesa més gran que ha inven-
tat el gènere humà, abans
d’OT i tutti quanti, que és as-
segurar-se un avenir? Tornem
uns segons a Freud, al Freud
poètic. Va escriure “L’avenir
d’una il·lusió”, i ara podríem
capgirar el títol: “La il·lusió
d’un avenir”. Argentins
il·lusionats amb la creença de
tenir-la més llarga que els xi-
lens (atenció, valencians de fa-
lla i pandereta, cerrado y sa-
cristía... devots contra), d’as-
segurar els estalvis en els
bancs, es van trobar un ave-
nir immediat que va trencar
tota il·lusió: el corralito. Cul-
pables? Diran: el caràcter de
perdonavides i de tango (ma-
levo, recull ara l’Institut Cer-
vantes), la supèrbia… I per
què no els cronopios de Cortá-
zar? Cronopios? No: culpa-
bles!

Espanyols i immigrants:
culpables! Estúpids il·lusio-
nats amb la idea de treballar
sense garanties, per sota del
sou mínim, per a “fer currícu-
lum” fins que un dia arribarà
que...; disciplinats de la pro-
pietat immobiliària, perquè
és un valor segur (segur? Així
us empassàreu cada rajola es-
peculativa que ara us pesa!);
cecs davant la barbàrie del
“no fa amb mi, no m’afecta”;
culpables de la mort de l’avi i
de la delegació en la mare i
del silenci familiar; culpables,
sí, però qui n’és el responsa-
ble?

Passem de la religió a la
societat civil. Del culpable al
responsable. A l’estrabisme
s’afig la sordesa, la mudesa,
l’estrenyiment: tots els forats
del cos tancats. Què queda
obert? El comentarista polí-
tic: “Cada poble té el govern
que es mereix”. No, imbècil.
Cada poble s’absté (i no vota
en contra: un gest d’amor)
quan el representant el
traeix. Al poble, senyors dipu-
tats, encara li queda vergo-
nya. I no és culpable d’aquest
desori. Uns altres, sovint còm-
plices del desori, renoven el
vot per assegurar-se la culpa-
bilitat.

Entre la vida i l’obra

A LA LLETRA

Guilty
ALBERT GARCIA I

HERNÀNDEZ

A un centenar de metres del seu estudi actual, encara conserva el seu primer estudi, on apareix en la fotografia.
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