
De hecho, casi hasta por desgracia, la pira-
tería no es algo que les afecte ya que «el jazz
que se hace en Valencia, España y diría en
todo el mundo no goza de una promoción
acorde a la calidad musical». Con esta pre-

misa en mente, haciendo del disco no un fin
sino un medio; una forma, primero, de
conseguir conciertos y; segundo, de re-
dondear el caché con la venta directa al pú-
blico, Sedajazz se convierte en un paraguas
donde los músicos pueden cobijarse para
grabar su disco. Sin embargo, la crisis eco-
nómica también puede afectar a un modelo
de negocio como éste, ya que los concier-
tos no abundan y «el presupuesto para la

cultura en general se está viendo recortado.
Estamos aguantando la escasez de Bolos ali-
menticios, ahora es época de Bolos Bioma-
nán. Es momento para reforzar la creativi-
dad, llevar a cabo nuevos proyectos arries-
gando a taquilla o apretándose el cinturón.
En el terreno didáctico sí se ha visto un in-
cremento de actividad, los talleres son exi-
tosos y en parte la crisis tiene algo que ver,
pero tenemos la ventaja de muchísimos

años de ofrecer la enseñanza del jazz como
música creativa».  

Sedajazz Records cuenta con la ventaja in-
herente de no menoscabar en modo algu-
no la creatividad del músico, ya que éste pue-
de controlar todo el proceso creativo; des-
de el contenido hasta el continente. Eso per-
mite la grabación de propuestas como las
que nos ocupan. Black narcissus es el títu-
lo del álbum que lideran, ex aequo, el gui-
tarrista Miquel Casany y el vibrafonista
Arturo Serra. El quinteto lo completan
Kontxi Lorente (fender rhodes), José López
al bajo y siempre impecable Esteve Pi a la
batería; una peculiar formación para un fres-
co recorrido basado en standards con alguna
singular aportación del propio Serra. Looking
back es un álbum potente, con un octeto que
casi preludia a una big band, en la que Se-
dajazz saca a algunos de sus mejores espa-
das como Santi Navalón (piano), Paul
Evans (trompeta), Jordi Vilá (contrabajo,
que hace un magnífico trabajo), Felip (ba-
tería) y Jesús Santandreu (saxo tenor) ce-
rrando la formación el propio Latino y
nuestro jazzista más internacional: Perico
Sambeat. La grabación cuenta como pro-
tagonista al pujante trombonista británico
Mark Nightingale, que firma además varias
de las composiciones del álbum. 
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El voluntarisme sucumbeix sovint, estave-
llat contra la realitat o el mal càlcul, per dei-
xar un pòsit amarg. Però de vegades, i Caràc-
ters n’és bon exemple, aquella audàcia pro-
posa un repte inconclús. L’impuls del col·lec-
tiu Jordi de Sant Jordi donà deu números en-
tre l’any  i el . Una primera època que
apuntà trets que encara identifiquen la revis-
ta, com «l’aspecte molt professional, i el crite-
ri ampli i plural», segons Gustau Muñoz. Amb

models com New York Review of Books, Times
Literary Supplement, o La Rivista dei Libri,
l’any  Vicent Olmos, Antoni Furió, Pé-
rez Moragon, Vicent Alonso i Gustau Mu-
ñoz revifen el projecte. Llavors amb el suport
institucional de l’Institut Interuniversitari de
Filologia Valenciana. Més tard serà Publica-
cions de la Universitat de València, amb la ges-
tió d’Antoni Furió, l’entitat que donarà recer a
Càractersi permetrà la seua consolidació. Per
a Muñoz, ara que en publiquen el núm.  d’a-
questa segona època, «cal garantir-ne la con-
tinuïtat junt a la qualitat. El seu paper de re-
vista cultural valenciana de caràcter general,
de suport a la crítica, de promoció del debat

literari, de lligam articulador entre territoris,
editors i creadors del nostre àmbit lingüístic».

Juli Capilla, director de la revista des
d’octubre de , remarca la importància del
vessant estètic «propiciat pels artistes que
l’han dissenyada: Joan Brossa i Enric Satué,
en la primera època, i Josep Palàcios i Albert
Ràfols-Casamada, en la segona, i pels que

il·lustren cada número. La pulcritud fa la re-
vista agradosa de llegir; el disseny, el paper, la
grandària… aporten distinció i seriositat, for-
malitat i rigor. Caràcters no és una revista feta
a la babalà, ni de bon tros; tot està molt me-
ditat. Hi ha una voluntat de perdurabilitat que
no exigeixen altres publicacions». 

També recorda la finalitat de «donar a co-
nèixer les novetats literàries, preferentment en
llengua catalana, des d’un punt de vista crític
seriós. Sense embuts, però sempre des del res-
pecte i l’argumentació raonades. A banda té
seccions de divulgació, com ara l’entrevista, les
pàgines centrals dedicades a un autor concret
(que es fan tota la segona època), la darrera pà-
gina de poesia (des del núm. ), articles d’o-
pinió, etc». I Capilla valora que s’haja «obert
una mica més a la societat els darrers anys, en
benefici d’un públic més ampli. L’elitisme no
li fa cap favor a la literatura».

Alonso esmenta el mèrit que «moltíssima
gent ha començat a escriure allí». Mentre Mu-
ñoz fa diferència amb la crítica acadèmica,
«Caràcters pretén ser espill dels debats d’ac-
tualitat, una revista al fil del que es fa, que mos-
tra la literatura catalana en procés». Per a Alon-
so, «havia de ser possible fora de la institució,
amb gent jove que mantinguera la crítica
general, viva, i la fera més professional. Pre-
tenia un canvi més radical, però el volunta-
risme continua, tot i que en menor grau. És un
drama de la cultura en general». 

En els reptes actuals destaca millorar la pre-
sència de la revista. Mitjançant una distribu-
ció més efectiva i l’explotació del web .. A
banda d’oferir el seu arxiu en internet, Muñoz
espera que «Caràcters siga capaç de renovar-
se, mantinga el nivell de crítica i accentue el
seu paper articulador del debat literari, que siga
una revista viva entre números». Una trajec-
tòria constructiva de debat literari, a partir del
rigor i de l’exigència en la creació, que es man-
té atenta a noves vies. Vicent Alonso veu la ver-
sió electrònica cabdal per a assolir el nivell de
connexió cultural internacional: «a la nostra
aportació, d’opinió i actualització contínua,
s’ha de sumar la coneixença de debats i no-
vetats de les literatures del nostre entorn». A
més les seccions en paper «demanen modi-
ficacions per a aconseguir la renovació quo-
tidiana. Els objectius són els mateixos però
s’han d’aportar estímuls nous. Cal un pas en-
davant». Un projecte ben viu i obert a la dis-
cussió amb una base senzilla i comuna, par-
lar de llibres.
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Literatura en present plural

Muñoz: «Caràcters pretén ser espill
dels debats d’actualitat, una revista al
fil del que es fa, que mostra la
literatura catalana en procés». 

ARTURO SERRA Y MIQUEL CASANY
VIBRÁFONO Y GUITARRA

CASANY & SERRA
Black narcissus

Son la segunda
generación y su propuesta
gira entorno a sus
referencias como oyentes.
Su predilección como
improvisadores y
compositores está fiijada 
en el hard-bop .
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SEDAJAZZ OCTET
Looking back

Sedajazz Octet presenta
en este concierto su última
grabación compuesta por
arreglos de M. Nightingale
con un sonido de corte
clásico con carácter Cool
Jazz. Son un auténtico All
stars del jazz nacional.
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La revista «Caràcters» acaba d’arribar al número 50 de la seua «segona època» mantenint el
pols amb una crítica literària catalana rigorosa i, ara, amb un munt de reptes al davant.


