
Segurament vostés deuen
conéixer l’obsessió de la
universitat que Josep Pla
confessà amb insistència

en els seus dietaris. Siga com
vulga, la tecnologia informàti-
ca, i una nova concepció de la
propietat intel·lectual, ha posat
a l’abast de tothom una edició
digital d’El quadern gris amb
tots els avantatges —o desavan-
tatges, segons es mire— de cer-
ca automàtica de categories te-
màtiques —una de les quals és
precisament “universitat”— o
de paraules simplement. Vagen,
per exemple, al 19 de juny de
1908 i llegiran una de les perles
crítiques de l’escriptor empor-
danés sobre l’educació universi-
tària que havia rebut en aquell
inici de segle: “Tot en conjunt:
els professors, els llibres, les
idees, els bancs, els patis, les au-
les, els bidells, les converses, les
pedres, les columnes, els con-
deixebles… tot m’ha deixat una
impressió flotant d’angúnia fre-
da, de cosa forçada i
i n c o m p re n s i b l e,
d’absoluta falta d’in-
terès”. I si parlem
d’obres recentment
publicades, el narra-
dor d’El professor
d’història, de Mira
(espere que cap mal-
pensat amb ganes
de gresca m’atribuïs-
ca el suggeriment de
la identificació na-
rrador-autor), no té
mesura a l’hora
d’acumular insults
contra la institució
acadèmica: “Aquell
corralet acadèmic ri-
dícul, cau de sectes
hostils i no seu de la
saviesa, barreja
d’abelles, moscardes
i vespes”, on “l’únic
objecte del joc és sa-
tisfer la vanitat”.
Ocorre que els crea-
dors —els exemples
adduïts, de Pla i Mi-
ra, podrien fàcilment arribar a
qualsevol racó de l’art— sem-
pre tenen comptes pendents
amb l’acadèmia. És cert que tot-
hom, i no solament els artistes,
en encetar el capítol dels re-
cords dels anys de formació, té
coses a dir sobre els mestres su-
portats o feliçment coneguts.
És un dels llocs comuns que,
ben raonablement (dels anys
d’aprenentatge, qui n’ha estat
exempt?), tenim a disposició
d’una conversa relaxada en ho-
res d’esbarjo. Però els artistes
hi afegeixen el plus de portar
l’aigua al seu molí, perquè apro-
fiten l’avinentesa per a reivindi-
car maneres de parlar del seu
art que poc o res tenen a veure
amb els que d’habitud empra
l’acadèmia. La gent recorda els
professors amables o malcarats,
els inflexibles i els benvolents,
els savis i els badocs, però els
escriptors, per exemple, hi afe-
geixen la distinció entre els qui
sabien que la literatura no po-
dia ser reduïda a esquemes ni a
llistes i els qui, coneixedors de
la seua essència, en transmetien
una versió més a prop de la sub-
jectivitat de l’artista que de la
voluntat universalitzadora de
la ciència. No debades, Cioran
malparlava de la intromissió de
Heidegger en la poesia de Höl-

derlin: “Desarticular un poe-
ma”, deia, “com es fa amb un
sistema és un crim contra la
poesia”. Fet i fet, no crec que la
controvèrsia tinga fi. D’aquest
lloc comú de la memòria, els
escriptors continuen traient-ne
profit sense parar. Acabe de lle-
gir un llibre esplèndid: Una edu-
cació francesa, de Joan-Daniel
Bezsonoff, i m’hi he trobat de
nou delicioses anècdotes sobre
la qüestió. Bezsonoff fa de Cio-
ran, però amb una gràcia enve-
jable, quan ens conta l’excés de
gravetat amb què la senyora
Castelain els explicava la teoria
del “commentaire composé à la
française”. “Ens va detallar”,
escriu en un dels petits articles
de què consta el llibre, “la tècni-
ca de l’explicació literària com
si ens revelés el secret de la bom-
ba atòmica”. I el llibre és esplèn-
did no solament per aquestes
anècdotes sobre la formació
d’un escriptor que, nascut a Per-
pinyà, format en el sistema

d’educació francés, i decidit pel
català literari, ha de tenir neces-
sàriament tants punts de con-
tacte amb els valencians. És un
exercici de construcció de la me-
mòria que té tanta frescor, pel
llenguatge i per la tria de les
anècdotes, com força de suggeri-
ment dels assumptes de pes. El
lector farà bé de llegir-lo amb
l’atenció que mereix i sense
deixar-se dur per l’epidermis de
l’anecdotari, perquè alguna co-
sa hi ha entre les línies d’Una

educació francesa, que és una
mena de ràbia continguda, o si
vostés volen, de tristor, a vega-
des ben notòria, però d’altres,
encoberta, que apropa Bezso-
noff a uns altres artistes que
han fet de l’obra una arma con-
tra els experts acadèmics, a la
manera de Francis Bacon, que,
amb totes les forces, colors i for-
mes, confon els qui, segons diu
Kundera, volen reduir les seues
pintures a un pessimisme tòpic.

A MANERA DE TASCÓ

Bezsonoff
VICENT ALONSO

RAFA CERVERA

Al juliol del 2008 un bata-
lló de fotògrafs es prepa-
raven per copsar l’apari-
ció de Leonard Cohen a

l’escenari del FIB. Movent-se en-
tre les càmeres digitals i els tele-
objectius, dues xiques, amb les
acreditacions corresponents, sub-
jectaven una sèrie de llandes a la
tanca de seguretat. Ningú no en-
tenia molt bé què feien, fins que
un dels reporters va arrufar el
nas i els va dir: “Ara ho entenc
i… no m’ho puc creure”. Totes
dues el van mirar i van assentir
somrient. Lola Barcia i Marinela
Forcadell fotografiaven Cohen
fent servir la tècnica bàsica de la
fotografia. Una cambra fosca i
un forat menut a través del qual
la llum forma un con de llum i
genera una imatge. Un procés
que, en aquest cas, té lloc dins
d’una llanda.

Lola i Marinela són Fotolate-
ras. Van descobrir aquesta tècni-
ca fa uns quants anys i van co-
mençar a treballar-hi fa un any i
escaig. D’aleshores ençà viuen
contagiades per una fascinació
que intenten transmetre per mitjà
de la seua faena i de tallers. “Pin-
tors com Canaletto feien servir
aquesta tècnica per a pintar i va
convertir el seu estudi en una cam-
bra fosca, hi calcava una imatge
real que era projectada en una
paret”, conta Lola. En l’era de la
perfecció digital, Fotolateras
aposten per atrapar imatges sense
utilitzar-hi cap lent, ni visor.
Col·loquen la llanda i fan servir
un fotòmetre per a calcular la
llum. I en compte de comprar el
material de faena en botigues del
ram, l’adquireixen en supermerca-
ts. On altres porten una Nikon
elles hi planten una capsa
metàl·lica de panettone, de café o
de galletes. Tot depén del que vul-
guen fotografiar. “Nosaltres”,
diu Marinela, “diem que ‘guisem’
fotos. El nostre procés requereix
calma. Fem servir paper menys
sensible i els temps són més
llargs”.

Les dues components de Foto-
lateras han fotografiat esdeveni-
ments com el FIB o la desfilada

del Nou d’Octubre. Però sobretot
“enllanden ciutats”. A partir del
30 de juny, i fins al 20 de setem-
bre, la llibreria Railowsky acull la
seua nova exposició, Ciutats en-
llandades. Madrid, Nova York,
Venècia, Castelló, Bolonya, Tam-
pa, Londres, Sagunt i, per des-
comptat, València, han estat vis-
tes a través del seu estenop. A la
plaça de Sant Marc, mentre cons-
truïen un trípode amb una pila de
deu llandes, la gent les fotografia-
va com si foren una nova atrac-
ció. “I a Castelló, fotografiant el

Fadrí, vam col·locar una llanda
sobre el capó d’un cotxe. Vam
veure que una patrulla de policia
parava i baixava. Vam témer el
pitjor. Llavors l’agent ens va dir:
‘Fareu una foto estenopeica?”, re-
corda Lola.

Enamorades de la incertesa
d’aquesta tècnica (“mai no saps
exactament què eixirà a la foto
fins que no la reveles”), Fotolate-
ras asseguren que la imperfecció

de la tècnica en reforça l’encant.
“Cada borumballa i cada pelussa
adherides a la imatge, cada defec-
te possible forma part d’aqueixa
màgia”, assegura Marinela. Una
màgia que elles divulguen convo-
cant tallers amb l’objectiu de di-
fondre tant com podem una ma-
nera de fer tan interessant com
divertida. “Els nostres alumnes
són d’allò més variats”, diu Mari-
nela. “Es pot dir que el nexe co-
mú n’és la curiositat”. Alguna ve-
gada han fet una demostració
pràctica del procés de la foto este-

nopeica. “Vam
exposar en un
contenidor a la
Universitat de
València”, re-
corda Lola, “i
en vam habili-
tar un altre que
vam foradar i
vam convertir
en una llanda
gegant. D’a-
questa manera,
la gent podia ac-
cedir a l’inte-
rior i contem-
plar el procés
bàsic de la foto-
grafia. Si ho
veus, no vius la
fotografia de la
mateixa mane-
ra. Ni tan sols
els fotògrafs”.

Una tècnica que requereix pas-
sió, creativitat i paciència. Una
llanda pot fer una foto per sessió.
Les Fotolateras se n’emporten en-
tre 15 o 30 en cada eixida. Entre
els seus plans hi ha instal·lar una
tenda de campanya hermètica al
Parterre i convertir-la en una cam-
bra gegant portàtil, a més de co-
mençar una sèrie de professions.
A tot això, què va passar amb la
foto de Leonard Cohen? “El que
va ser increïble és que”, conta Ma-
rinela, “tot i que és el més estàtic
del món, en aqueix moment es va
moure. I si et mous en una foto
d’exposició llarga, no ixes en la
foto. De fet, ací rau l’origen de la
cèlebre frase ‘si et mous no eixiràs
en la foto’. En realitat les nostres
fotos també retraten el temps”.

La torre londinenca del Big Ben vista per Fotolateras.

El món en una llanda
Dues fotògrafes, que es fan dir ‘Fotolateras’, aconsegueixen

imatges sorprenents amb la més bàsica de les tècniques

S’apropa a uns altres
artistes que han fet de
l’obra una arma contra
els experts acadèmics

L’escriptor Joan-Daniel Bezsonoff. / MARCEL·LÍ SÀENZ

Venècia, fotografiada amb una lllanda.

“Mai no saps
exactament què
eixirà a la foto fins
que no la reveles”
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Mentre, el guardó a Òscar Briz
com a millor disc de cançó, per
Asincronia, és una nova empen-
ta a una de les trajectòries més
consistents de la música en va-
lencià i que, d’alguna manera,
reconeix la validesa del gir ope-
rat per l’autor per a acos-
tar-s’hi a les arrels pop dels
seus inicis, els de la seminal for-
mació Banderas de Mayo. Un
pas enrere per a, en realitat,
agafar impuls i fer-ne un parell
o tres endavant. Briz, qui ja
s’havia adjudicat dos guardons
el 2007 per Quart Creixent, va
resumir l’estat de la música en
vernacle en una frase: “Fer mú-
sica és de bojos, i en valencià
encara més. Però cada vegada
veig que hi ha més bojos per
ací”.

Si Arthur Caravan n’és el
símptoma, Senior i el Cor Bru-
tal en són el símbol. Bojos o
no, veure sobre l’escenari un
grapat d’individus peluts amb
una festiva cervesa a la mà i
una indumentària més pròpia
d’un festival de country rock de
Nashville que de la festa de la
música en valencià, és un indi-
cador fefaent de l’era de can-
vis. Arreplegaren el premi a la
millor cançó per la vitalista El
signe dels temps, quasi una me-
tàfora sobre el seu paper en la
música valenciana. I Miquel
Àngel Landete, la denominació
civil de Senior, es va encarregar
de remarcar-ho quan va ressal-
tar que un disc com L’experièn-
cia gratificant, parit per músics
que no tenen Ovidi Montllor i
la cançó entre les seues inclina-
cions, havia aconseguit arribar
a diferents tipus de públic. “La
prova del poder de les cançons,
el valor vertader de la música,
és que no té lleis ni fronteres”,
va teoritzar. I també va tindre
un gest cap als seus còmplices
estilístics, els alcoians Arthur
Caravan, en afirmar que
L’amor és cec, una altra de les
cançons nominades, “és tan bo-
na o més que El signe dels
temps”. Una afirmació sincera
i difícilment rebatible.

A més de la creativitat i la
pluralitat, l’excel·lent factura
de la majoria dels treballs pre-
sentats convertia el premi dels
arranjaments en un guardó de
destinació incerta. En acabar,
el jurat va distingir el treball
del jazzman i cantaor Carles
Dénia, i els seus acompanyants
de la Nova Rimaire, per la rein-
terpretació de la tradició musi-
cal valenciana en el seu disc
Tan alta com va la lluna. El
palmarés oficial del jurat es tan-
cava amb la designació de Fa-
bre, un dels conreadors recents
del hip-hop en valencià, com a
grup revelació. Un altre premi

simptomàtic que el guanyador
va rebre amb una barreja
d’il·lusió i desconcert, com si
no acabara de donar-hi crèdit.
Mentre, el premi Muixeranga
del certamen, de designació po-

pular a través de votacions en
Facebook, va anar a parar a
Pau Alabajos, un dels membres
del Col·lectiu Ovidi Montllor
(COM) de músics en valencià
més actius i una de les ànimes

organitzadores de l’esdeveni-
ment. El cantautor de Torrent
no va deixar passar l’oportuni-
tat de recordar les famílies de
les víctimes del malaurat acci-
dent de la línia 1 del metro.

La llista dels premiats alça
acta i dóna fe de la potència
actual de la música en valen-
cià. Però la llista d’excel·lents
discos nominats que se n’ana-
ren de buit a casa és un termò-
metre encara molt més signifi-
catiu d’això. En un exercici
menys atapeït, de ben segur
haurien estat premiades pro-
postes com el suggestiu i evoca-
dor Sàmara, d’uns altres al-
coians, VerdCel, la molt efi-
cient adaptació al valencià dels
codis i les temàtiques del hip-
hop de Rapsodes i el seu encora-

tjador Contes per ver-
sos o la darrera contri-
bució dels veterans Al
Tall i el combatiu Ver-
gonya, cavallers, ver-
gonya. O el sorpre-
nent debut d’Hugo
Mas, procedent també
d’Alcoi, una ciutat
que sembla beneïda
com a capital musical
del País Valencià. Si
més no, la gala es va
convertir en una inva-
sió pacífica alcoiana:
a més dels abundosos
premiats i nominats,
l’actor i humorista al-
coià Xavi Castillo va
ser l’encarregat d’ame-
nitzar l’esdeveniment
amb les seues explosi-
ves paròdies.

Mutacions i anèc-
dotes a banda, els or-
ganitzadors dels pre-
mis, els mateixos mú-
sics en col·laboració
amb Escola Valencia-
na, Teatre Micalet i el
Centre Ovidi Mont-
llor d’Alcoi, tenen ben
present no perdre de
vista els orígens. D’ací
un premi a la trajec-
tòria individual que
en aquesta ocasió ha
reconegut Paco Mu-
ñoz (València, 1939).
La voluntat de fugir
dels tòpics és incompa-
tible a voltes amb la
realitat: la recollida
del seu guardó, de la
mà de l’escriptor Al-
fons Cervera, va ser
de llarg el moment
més emotiu de l’acte i
l’origen de l’ovació
més perllongada. Un
reconeixement encara
en vida. I s’ha de re-
marcar això perquè
l’interessat també ho
va fer. Una trajectòria
que començà el 1975

amb versions d’Aute, Lluís Pas-
tor, Llach o Serrat. Ovidi Mon-
tllor, una ironia positiva del
destí, el va empentar a actuar. I
ho féu arreu del País Valencià
però també a la resta de l’Estat
i fins i tot a París, ciutat recep-
tora de propostes arrelades al
concepte de cançó d’autor.
Però Paco Muñoz té un lloc en
la història cultural valenciana
per haver portat als més me-
nuts la música en valencià. Va
ser d’una manera casual, en
una actuació el 1984 on es va
enfrontar a un auditori de xi-
quets. De la resta del procés,
com de tantes altres coses, va
tindre la seua quota de respon-
sabilitat Joan Fuster. “La cul-
pa de fer tot el que he fet pels
xiquets és de Fuster. Un dia li

vaig portar a sa casa una casset
i em va dir que fins que no en
fera deu més que no hi torna-
ra”, va relatar. Muñoz, de fet,
va agrair a la música, amb mo-
dèstia, poder haver conegut
persones com el mestre suecà,
Vicent Andrés Estellés, Miquel
Martí i Pol, Francesc de Paula
Burguera i molts altres. Mu-
ñoz, a més, va mostrar el seu
goig per la reeixida continuïtat
de la música en valencià. “Jo
pensava que quan desaparegué-
rem alguns s’acabaria tot, però
ja he vist que no”, va dir a tall
de constatació.

La tasca de difusió amb els
menuts no pot amagar que Mu-
ñoz és també responsable d’al-
gunes composicions emblemàti-
ques en el context de la música
autòctona, i especialment un
himne, Què vos passa, valen-
cians?, amb lletra de Toni Mes-
tre i inclòs en el disc La lliber-
tat la picaren (1977). La cançó,
lògicament, va sonar a la sala
com a part del reconeixement.
Però ho va fer en una nova ver-

sió passada pel tamís de Rap-
sodes. Una altra mostra de con-
nexió entre les noves generacio-
ns i les anteriors.

La societat valenciana pa-
teix el virus de l’apatia i la man-
ca d’arrelament que denuncia-
va una cançó que, malaurada-
ment, continua vigent. Però els
músics de la terra estan en ebu-
llició i fan via malgrat l’escàs
reconeixement cívic i el menys-
preu institucional. El discurs
inaugural del president del
Col·lectiu Ovidi Montllor, Ma-
nolo Miralles, va subratllar
aquesta dualitat. Va parlar de
la “la manca de ressò” de l’acti-
vitat dels músics, però també
va mostrar la voluntat de l’asso-
ciació de continuar canviant i
evolucionant per a millorar les
“deficiències”. Va anunciar, de
fet, "una nova etapa" per al
COM que inclou projectes com
la confecció d’una guia de la
música en valencià amb 80 re-
ferències i subvencionada a tra-
vés de concerts. Però això for-
ma part del futur. Com els hipo-
tèticament nombrosos treballs
que es troben en fase de compo-
sició i gravació i que seran ava-
luats en la cinquena edició dels
Premis Ovidi Montllor. L’any
vinent més. I qui sap si millor.
Abans, però, hi ha un gojós pre-
sent per gaudir.

Algú pot pensar que parti-
cipar en el jurat d’un cer-
tamen de música en va-
lencià és un exercici mili-

tant o reivindicatiu. Doncs no.
Participar en la selecció dels Pre-
mis Ovidi és un plaer que permet,
any rere any, verificar la bona sa-
lut creativa dels músics valen-
cians. Convé subratllar allò de
creativa, perquè l’altra, la salut
econòmica i social mereix un capí-
tol a banda.

El repàs d’un any de produc-
ció musical en valencià permet
constatar que les creacions dels
músics valencians transcendeixen

cada volta més les fronteres estilís-
tiques i de gèneres. Que, si parlem
dels premiats, però no sols és el
seu cas, tant Arthur Caravan com
Mara Aranda, Òscar Briz, Senior
o Carles Dénia assumeixen trets
propis de la cançó d’autor, del
pop, del rock i del folklore o del
folk. Açò significa llibertat creati-
va i background musical, a més de
capacitat per a integrar universos
musicals diversos en universos
personals rics, ben definits i ben
diferenciats entre si. L’actual colli-
ta ens mostra, a més, que músics
de formació clàssica o jazzística
s’aventuren amb fortuna en les ai-

gües del pop, del folk o de la
cançó d’autor.

I es constata igualment que la
cançó alimenta una part de les
energies innovadores i que cada
volta, potser en consonància amb
l’apertura estilística, es fan mi-
llors cançons. Però no és menys
cert que també en l’àrea del pop i
del rock, encara que lentament,
s’obrin pas estils i personalitats
diverses, que trenquen esquemes i
que eixamplen les possibilitats
creatives envers noves fronteres
que cal superar. En tots els
camps, ixen cada any nous i pro-
metedors valors que, malgrat que

no siguen premiats enguany, po-
drien ser-ho perfectament en una
pròxima edició i, en tot cas, paga
la pena escoltar-los més enllà, fins
i tot, de la relació de nominats.

Constitueix també una expe-
riència estimulant comprovar any
rere any l’originalitat i la força de
noves i distintes maneres d’abor-
dar la música tradicional en què
s’obtenen resultats artístics ben
notables, dignes no sols de cele-
brar-los en l’àmbit autòcton, sinó
clarament exportables. Enguany
no ha estat una excepció i aquesta
tendència confirma que la pene-
tració de creadors i d’intèrprets

imaginatius en les arrels musicals
de la nostra cultura i de les veïnes
ofereix possibilitats sense límits
per ara coneguts.

Enguany no han tret nous pro-
ductes diversos artistes de prime-
ra fila, com ara Miquel Gil,
Obrint Pas, Urbàlia Rurana, Fe-
liu Ventura o Pau Alabajos i, tan-
mateix, el nivell de la producció
ha estat alt. Així doncs, única-
ment cal lamentar la mancança
d’altaveus mediàtics o escènics i
de la inversió necessària per a do-
nar eixida a la creativitat i a la
innovació de la música en valen-
cià. Els camins que han obert al-
guns artistes a la veïna Catalunya,
i més enllà, no són suficients. No
hauria d’haver-hi fronteres insal-
vables entre la fertilitat creativa i
la repercussió social o la supervi-
vència econòmica en l’àmbit de la
música en valencià.

Senior va remarcar que
un disc com el seu
l’han parit músics sense
inclinacions per Ovidi

“Pensava que
s’acabaria tot, però ja
he vist que no”, va
confessar Paco Muñoz

Paco Muñoz fou el cantautor homenatjat la nit del dimarts. / TANIA CASTRO

Sense fronteres
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