
Només els estruços ne-
guen veritats com ara
la impossibilitat de sos-
traure’s als temps que

cadascú ha de viure. I els escrip-
tors, que, vulguen o no, són testi-
monis privilegiats de les coses
que passen, sempre han portat
darrere l’exigència del compro-
mís amb valors que sobrepassen
les obligacions estrictament li-
teràries. És cert que alguns, i la
desídia no ve de quatre dies, op-
ten més aviat per entretenir-se
amb deliqüescències estètiques,
sempre cecs davant de qualsevol
modificació de la superfície de la
realitat. Uns altres, i no convin-
dria oblidar-ho, prenen amb tan-
ta severitat el requeriment del
compromís que obliden la di-
ferència substancial entre la bo-
rumballa pamfletària i la fusta
de la literatura. De vegades tam-
bé, els gèneres han ajudat a resol-
dre el problema. De fet, el com-
promís, quan va de veres i no es
un mer adob, no permet apari-
cions a voluntat com si fó-
ra l’ingredient d’un pastís
de diumenge: se’n té o no
se’n té. Però alguns escrip-
tors han aprés a dosificar-
lo de manera intel·ligent,
segons el gènere que prac-
tiquen. Ningú no dubta-
rà, per exemple, de l’enga-
gement de la literatura de
Saramago, però tampoc
del fet que en El quadern
(Ed. 62, 2009) ha abocat
tota la fel contra la immo-
ralitat dels banquers (“els
banquers no són gent de
confiança”), els perills de
la política (“la política, o
és servei a la comunitat,
un servei lleial i coherent,
o s’acaba convertint en
un instrument per a inte-
ressos personals i partida-
ris i no sempre nets”) o les
actituds febles i permissi-
ves (“Hi ha casos en què
la humilitat no és bona
consellera”). Certament,
el llibre és un catàleg de
denúncies que un bon gra-
pat de la població del pla-
neta llegirà i subscriurà amb en-
tusiasme. Alguns subratllaran
que es tracta d’un recorregut
pels llocs comuns amb què l’es-
querra acostuma a manifestar la
seua visió del món. Potser, però
no hi ha dubte que conté un bon
grapat de veritats redones sobre
la vilesa humana i sobre la capa-
citat de l’home per a armar-se
d’esperança. I ja ens va bé, per-
què ja m’explicaran vostés si ha-
guérem de suportar alhora el
gram i la canyota, és a dir, si tal
com ens van les coses haguérem
de renunciar també a les esperan-
ces, ni que siga —ací Saramago
es carrega d’un cert candor— les
que se centren en l’aparició gaire-
bé miraculosa del president Oba-
ma.

Però vull insistir en el fet de la
dosificació del compromís, per-
què El quadern, si sempre exhi-
beix una prosa clarivident, de ve-
gades introdueix diferències tan
radicals entre maneres de dir que
un té la impressió que responen
a actituds divergents. En uns ca-
sos, ben comptats, apareix el lite-
rat; en altres, la gran majoria, el
ciutadà convençut de la urgència

d’una revolució moral que ens
aprope a un món més just. No és
el mateix llegir el Saramago que
ens fa el retrat de Pessoa (“que
mai no va tenir realment la segu-
retat de qui era”) que el que re-
flexiona sobre el fet que personat-
ges com Berlusconi hagen obtin-
gut una majoria democràtica (“a
la terra de la màfia i de la camo-
rra, quina importància pot tenir
el fet provat que el primer minis-
tre sigui un delinqüent?”). No es
tracta, en conseqüència, que El
quadern siga un llibre de ciutadà
convençut més que de literat; és
cert, tanmateix, que els gèneres
ajuden a mesurar el pes del com-
promís i faciliten la tria dels pro-
cediments d’expressió que l’es-
criptor fa servir. No debades
l’origen d’aquest grapat de tex-
tos reunits ara en volum és un
bloc que Saramago mantingué
durant una temporada en les pà-
gines de la seua fundació. Em
pregunte si els blocs seran més
territori de compromís que terri-

tori literari, és a dir, llocs on els
escriptors fan la balançada en
obligacions cíviques i amb volun-
tat d’arribar a tothom. I em pre-
gunte també si el mateix Sarama-
go, en escriure les entrades
d’aquest bloc, no era també cons-
cient d’una mena d’escissió im-
pertinent entre el compromís i la
literatura que és la que hi hauria
darrere del “Balanç” que obri les

anotacions del 2009. Siga com
vulga, quin escriptor no ha sentit
el pes d’aquestes “brutals envesti-
des de la realitat”? I convé recor-
dar que l’art que altres creen
—les fotos de Gervasio Sánchez
sobre Sarajevo, per exemple—
forma part també d’aquesta reali-
tat que a vegades ens deixa sense
protecció, és a dir, sense l’excusa
dels pusil·lànimes.

A MANERA DE TASCÓ

Les brutals envestides
de la realitat

VICENT ALONSO

CARLOS PÉREZ DE ZIRIZA

Xarra pels colzes. Amb el
braç en cabestrell —segons
diu, a conseqüència d’un
concert— i acabat d’arri-

bar d’un dinar amb alguns juga-
dors del València CF, el líder de
Seguridad Social xarra amb aquest
diari de manera apassionada, vehe-
ment, com si el món anara a acabar-
se en qualsevol moment. L’excusa
és Clásicos del futuro, el seu àlbum
nou. Un treball compost íntegra-
ment per versions de temes de la
història de la música popular, mol-
ts dels quals adaptats al castellà:
des de l’inefable A chi li pu de Dolo-
res Vargas “La Terremoto” (no es
perden el seu hilarant videoclip)
fins al Train in Vain de The Clash,
passant per Come on (Rolling Sto-
nes), Sábado la noche (Moris) o Glo-
ria (Humberto Tozzi). El veterà mú-
sic valencià, indiscutiblement una
institució i un personatge ineludi-
ble de la nostra escena, després de
vint-i-set anys ja de carrera al cap-
davant d’una de les tres úniques
bandes locals que han transcendit
comercialment de manera massiva
a la resta de l’Estat (sumen-hi Pre-
suntos Implicados i Revólver), ex-
plica: “Quan vam començar érem
molt poc inclinats a fer versions. I
era rar, perquè quan la gent no co-
neix els teus temes allò normal és,
per a enganxar-hi, tocar cançons
conegudes”. Tot va canviar quan,
ja ben entrada la dècada dels 80, va
començar a gestar-se la seua retafi-
la de hits: “Després de l’èxit de Co-
merranas, Que te voy a dar o Conde-
nado a vivir ja ens vam adonar que
ens havíem de llevar de damunt un
prejudici. Wish You Were Here, de
Pink Floyd, va ser la primera, i des-
prés van venir la de l’homenatge a
Tequila (Salta), la del tribut a Hom-
bres G (Devuélveme a mi chica) i les
altres”.

Quan se li comenta si considera
que aqueix procés d’adaptació al
castellà, no molt usual en les noves
generacions de bandes, entronca en
una certa manera amb el treball
dels pioners dels 60 (Los Brincos,
Los Salvajes) o amb el que han
anat fent els germans Auserón els
últims anys, se li il·lumina el gest:
“Considere Santiago Auserón com
el meu germà major! De fet, t’asse-
gure que sempre he volgut fer
aqueixos temes en castellà”. Un

procés que, de totes maneres, com-
porta una burocràcia a vegades len-
tíssima. “De vint cançons que te-
níem fetes, al final només n’hem
enregistrat onze”, explica.

Fent la vista enrere, i després
d’haver sigut adalils del punk, de la
fusió d’estils limítrofs i del mestiss-
atge sonor, no hi ha grans motius
per al penediment en la carrera de
la banda, perquè “si no haguera
tingut equivocacions, no hauria
aprés mai”. Sí que li queda clar a
Casañ que el camí més ràpid per a
arribar a qualsevol lloc acaba sent
la línia recta. “He aprés amb el
temps que no he de fer tantes voltes
per arribar a un lloc com feia
abans. Ni per convéncer el meu mà-
nager ni la meua discogràfica”, re-
coneix, refermant-se amb una ria-
llada sonora. I com es porta el fet
d’haver quedat reclosos amb el pas

dels anys a la condició d’anima-
dors de qualsevol mena de saraus,
des de festes patronals, concursos
de bandes novelles i revetles en po-
bles d’allò més recòndits?: “Mira,
hi ha una cosa que jo sempre he
tingut clara des del primer mo-
ment. He tocat al Madison Square
Garden, al Roxy o al Marquee, i he
fet exactament el mateix en totes
aqueixes sales que en el poble més
recòndit de Bolívia o d’Espanya”. I
per referendar el seu argument, re-
corda aquells temps, al final dels
80, en què “a la sala Arena venien
les millors bandes del moment. En
aquell temps, per a mi ser de provín-
cies, no ser de Madrid ni de Barcelo-
na, era una experiència tremenda.
Perquè moltes d’aquelles bandes ve-
nien ací com una manera d’assajar
el seu concert de Madrid o de Bar-

celona, no ho donaven tot, i era
frustrant”. Una desídia que, lògica-
ment, no era extensible a aquells
grups que, d’una manera o una al-
tra, són partícips d’haver escrit la
lletra menuda (i fins i tot gran) de
les últimes dècades del rock. No
totes eren així: “afortunadament, a
les que a mi més em molaven, els
feia igual tocar a València que en
alguna d’aqueixes dues ciutats. Et
parle de Ramones, The Lords Of
The New Church o Status Quo,
que ho donaven tot. T’adonaves en
aqueix moment de quins grups
eren de veritat i de quins eren no-
més imatge”.

Com a productor de bandes no-
velles i membre d’algun jurat de
concursos per a debutants, creu
que l’escena rock valenciana viu un
moment extraordinari, perquè les
sales estan plenes i hi ha un grapat
de bons grups. “El problema de
fons caldria buscar-lo en les com-
panyies de discos, que a diferència
del que passava en els 80 i una part
dels 90, no pensen a llarg termini”.
El garrot és per a les discogràfiques
i, sobretot, els mitjans de difusió,
perquè si una cosa té clara és que
“no podem viure sense música, sen-
se creativitat. Ara escoltes la ràdio i
no hi ha rock and roll. I un país
sense rock and roll és un país con-
demnat a la misèria. Condemnat al
fet els músics siguen uns adotze-
nats. El rock and roll és una acti-
tud. És ser políticament incorrecte.
S’anomenarà, segons el moment,
punk, hippie, beatnik, garage o el
que tu vulgues. Però l’esperit del
rock és dir que et drogues i que
t’agrada follar amb ties, i dir-ho en
directe. I no ser un hipòcrita. Això
és el que ens van ensenyar Elvis i
Chuck Berry, i tots els que els van
seguir”. Alt i clar, tal com s’expres-
sa un personatge a qui, d’altra ban-
da, hem pogut veure fa poc fent
temptejos com a actor televisiu en
una sèrie de Canal 9, Singles. Hi
haurà més presència de José Ma-
nuel Casañ en papers de ficció, en-
cara que siga fent de si mateix?
“Doncs, és una faena molt dura,
fins i tot encara que faces de tu
mateix. Així i tot, el teatre m’agra-
da molt més, perquè la immediate-
sa hi és absoluta. En un plató, quan
has de repetir escenes, perds aqueix
feeling. Però el teatre no menteix, és
com la mar”.

José Saramago davant l’ordinador.

JOSÉ MANUEL CASAÑ Líder de Seguridad Social

“Un país sense ‘rock and roll’ és
un país condemnat a la misèria”

“Les companyies de
discos, a diferència dels
80 i una part dels 90, no
pensen a llarg termini”

José Manuel Casañ, líder del grup Seguridad Social. / JORDI VICENT

“Considere
Santiago Auserón
com el meu
germà major!”

El compromís, quan
va de veres, i no es un
mer adob, no permet
aparicions a voluntat
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Es queixa Almeria de la política
actual del Consell, que ha produït
“una disminució de les aporta-
cions econòmiques a convenis i
programes que formen part de
l’acord marc amb la Generalitat”.
I fa incidència especial en l’aspec-
te educatiu. “Les nostres escoles
de música, amb 60.000 alumnes,
cobreixen una oferta educativa de
grau elemental que l’Administra-
ció no podria assumir”, argumen-
ta, “Ara bé, quan es tracta de par-
lar de diners, el Consell dóna prio-
ritat a la Fórmula 1 o al pou sense
fons del Palau de les Arts”. Els
departaments d’Educació i de Cul-
tura i l’Institut Valencià de la Mú-
sica són els interlocutors de les so-
cietats musicals, unes associacions
que reclamen el desenvolupament
ple de la Llei de la Música i que, a
parer de Josep Almeria, “no són
un producte induït, sinó que for-
men part de la idiosincràsia del
poble valencià”

Les xifres són eloqüents en
aquest sentit. 524 de les 1.120 so-
cietats musicals existents a Espa-
nya són valencianes, el que repre-
senta un 46,8% del conjunt. Hi
estan adscrits 40.000 músics (la
meitat dels que hi ha a tot l’Es-
tat). La mitjana d’edat d’aquests
músics és de 19 anys i la presència
de les dones arriba al 37,5%, la
qual cosa vol dir que 15.000 mú-
sics de banda són dones actual-
ment, amb alguna que fins i tot
ha arribat al capdamunt de la for-
mació, com Lidón Valer, directo-
ra de la banda de les Alqueries i

professora de conservatori. Les
societats musicals tenen també
un potencial humà de més de
200.000 socis. Un total de 248 es-
coles de música, 276 escoles
d’educands i 4.000 professors en
completen el retrat estadístic. Tot
això representa un entramat so-
cial, econòmic i cultural d’enver-
gadura.

“Alguna gent ens identifica
simplement amb les bandes, inclo-
sos també uns certs polítics”, co-
menta Almeria, “però tenim ja
una llarga trajectòria que ha defi-
nit el concepte de societat musi-
cal, un concepte en el qual allò
fonamental és l’escola i l’agrupa-
ció artística, després. La tradició
de les societats musicals valencia-
nes és eminentment bandística,
però hi ha una diversificació
creixent d’agrupacions artísti-
ques, ja no sols per la creació de
bandes simfòniques, sinó també
d’orquestres de corda, unes 150
actualment, de formacions corals
i de grups instrumentals de tot
tipus, com els quintets de metall o
alguna dixie band”.

“El nostre no és sols un món
de Falles i de Moros i Cristians”,
insisteix el president de la federa-
ció de societats musicals, entestat
a desfer els tòpics acumulats so-
bre aquest sector de l’associacio-
nisme cívic que s’ha identificat tra-
dicionalment amb la festa i el ca-
rrer des d’aquells orígens en el se-
gle XIX en què les bandes prota-
gonitzaven una bona part del lleu-
re i l’esbargiment en les ciutats.
En el seu aspecte més pròpiament

musical, les agrupacions de locali-
tats com Llíria, Bunyol o Cullera,
i el Certamen Internacional de
Bandes Ciutat de València són re-
ferències de prestigi d’una activi-
tat de caràcter voluntarista que,
no obstant això, subministra cen-
tenars de músics professionals a
les orquestres de la península i del
món i desenes de professors als
conservatoris.

No obstant això, quan s’ha po-
sat “seriosa”, la proposta de les

societats musicals ha trobat limita-
cions importants, la més gran de
les quals és el dèficit de composi-
cions, o el que és el mateix, la
falta d’un repertori original per a
bandes. Un fet que es va suplir
durant molt de temps, i encara se
supleix, amb transcripcions
d’obres orquestrals o adaptacions
de composicions líriques de tot ti-
pus, les particularitats de les quals
es forcen de vegades poc subtil-
ment per a la interpretació amb

instruments de vent. “La música
específicament composta per a
banda sona molt més bé, això es-
tà clar”, reconeix Almeria, que
afegeix: “Hi ha una generació no-
va de compositors valencians que
escriuen música simfònica per a
banda, els quals cal ajudar, per-
què han deixat de considerar-la
una cosa de segona o de tercera
divisió. Les institucions, a més a
més, n’han de sistematitzar els en-
càrrecs i els concursos”.

A. B.

Autors com Salvador Gi-
ner, Eduard López-Cha-
varri o Leopold Magen-
ti van fer composicions

per a banda. Tot i així, el pes
dels arranjaments ha estat exces-
siu en el repertori bandístic du-
rant molt de temps. Només en
l’últim quart del segle XX al-
guns compositors van co-
mençar a aportar obres per a
banda concebudes dins unes co-
ordenades de rigor i una certa
modernitat estilística. Noms
com els d’Amand Blanquer i el
seu conegut Concert per a ban-
da, Lluís Blanes (La Font Roja)
o Eduard Montesinos (Metabo-
lismes rítmics) van començar a
formar part dels programes de
concerts de les societats musi-
cals. També era el cas, amb una

recurrència a elements del fol-
klore valencià, de Rafael Talens.

Paral·lelament, amb la inter-
nacionalització de concursos i
intercanvis, els aficionats van
començar a conéixer la produc-
ció estrangera per a banda de
compositors com Serge Lan-
cen, Alfred Reed o Johan de
Meij. I, en un procés encara
més recent, tota una fornada de
compositors joves vinculats a
les societats musicals ha fet les
seues aportacions. Es tracta de
músics tècnicament ben for-
mats i en plena producció. No-
més per posar-ne dos exemples
destacats, és el cas de Ferrer Fe-
rran, nom artístic de Fernando
Ferrer Martínez, catedràtic de
composició del conservatori de
Castelló; o de Teo Aparicio, ac-
tual director de l’anomenada

Banda Federal, agrupació d’un
centenar i mig de músics creada
per la mateixa Federació de So-
cietats Musicals de la Comuni-
tat Valenciana.

Com diu el president de la
federació, Josep Almeria, que
recorda les col·laboracions ban-
dístiques amb cantautors i
grups musicals de folk o de mú-
sica tradicional, “la banda és un
instrument versàtil”. En això
coincideix amb Llorenç Barber,
un compositor experimental i
avantguardista que, com també
Carles Santos, ha cercat noves
possibilitats d’aquestes agrupa-
cions en l’espectacle musical del
nostre temps. Ha dit Barber que
la banda “no és una cosa acaba-
da, no és un fòssil a perpetuar
sinó un arma esmolada que ens
ha de ser útil”.

“El nostre no
és sols un món de
Falles i de Moros i
Cristians”

Un instrument versàtil

“Quan es tracta de
parlar de diners, el
Consell dóna prioritat
a la Fórmula 1”

FRANCESC VIADEL

Ara farà dos anys de la
darrera vegada que
vaig gaudir d’un direc-
te de Miquel Gil. Fou

un matí de diumenge d’una in-
cipient tardor, vellutada, tova,
al parc de la Ciutadella de Bar-
celona, amb l’escenari donant
l’esquena a l’estàtua del gene-
ral Prim i a les feres del zoolò-
gic, a molt poques passes tam-
bé d’un Born que els moderns
de la part alta de la ciutat co-
mençaven ja a trair atemorits
per la crisi que arribava. No
érem una multitud, però, val a
dir que entre els disfressats d’èt-
nics —amb fulards de color te-
rrós i faldes amples de fals
indígena— i les normalíssimes
famílies de passeig, passaven
de llarg la modesta, irritant xi-
fra dels quatre gats. Aquella jor-
nada el de l’Horta actuava amb
l’Orquestra Àrab de Barcelo-
na. Com d’habitud la seua veu
retrunyí com un tro, se t’en-
duia, com un remolí d’aigua
s’emporta una fulla, fins a un
agradós àmbit de llums, de sen-
sacions, un espai obert i viu,
misteriós com un hort esplen-
dorós i solitari. Llavors feia
molt poc de l’eixida al mercat
d’Eixos i, per tant, de l’entrevis-
ta que li vaig fer per a les pàgi-
nes d’aquest mateix suplement
en el café d’una cèntrica llibre-
ria de València. Tenia molt pre-
sent, doncs, la seducció absolu-
ta de la seua música. Des de
llavors ja no m’he desenganxat
d’aquella atraient sensació.

Miquel Gil ha tornat amb
un nou disc produït per Vesc i
estrenat aquest setembre al Ci-
nema Vigatà en el context de la
21 edició del Mercat de Música
Viva de Vic. En aquesta ocasió
ha junyit la seua veu a la músi-
ca de Manel Camp Trio i del
trompetista David Pastor. El re-
sultat ha estat un disc amb un
repertori excel·lent de versions
que tenen com a rerefons musi-
cals estils tant diversos com el
jazz, la samba o el tango. Un
treball redó, de barreges com-
plexes, si més no curiós i al meu
parer farcit de petites sorpreses
o capricis si voleu. Gil, i els que
l’acompanyen, s’apoderen ma-
gistralment de la Balada para
un loco d’Horacio Ferrer i As-
tor Piazzola. Balada urbana,
llunyana, commovedora… Fa
totalment seu L’home del ca-
rrer del millor Quico Pi de la
Serra, l’irònic i trist alhora, o
aquelles Paraules d’amor d’un
Serrat encara no massa sofisti-
cat. Fins i tot podríem dir que
supera el genial avvocato Paolo
Conte quan executa sense lli-
gams que valguen aquell con-
tundent Poc a poc. També han
estat posseïts el sempre excessiu
Enric Cassasses, Robert Plant,
Cole Porter, Leonard Cohen,
Sting i Atahualpa Yupanqui.

Entre les sorpreses, cal as-
senyalar-ne dues: l’evocadora
versió d’Otoño en Navarrés, ho-
menatge sentit a Joan Baptista
Humet, un dels valencians més
refulgents en la música de les
darreres dècades, desaparegut
com tothom sap enmig de la
indiferència general de la nos-
tra gent, i la musicació del poe-
ma de l’alcoià Manel Rodrí-
guez Castelló, Fil de vint (Els
àngels del serení han brodat
coixins d’estreles perquè la
meua nineta pose el cap per
dormir…). Un treball difícil
d’oblidar.

Dalt, trobada d’escoles de música a la Plana Baixa. Baix, Teo Aparicio dirigint un assaig de la Banda Federal a Navajas.

Torna
Miquel Gil
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