
econòmiques de l’explotació
del pop i del rock a la ciutat
castellonenca. A banda d’això,
ha participat en la redacció
d’un informe encarregat per la
Confederació Empresarial Va-
lenciana (CEV) per a explorar

aquestes vies. “La patronal ha
començat a entendre que ens
podem dedicar econò-
micament a l’estil de vidamedi-
terrani”, assegura. Tornant
arrere, “amb aquest postgrau
podem donar una mica d’aire

fresc a la universitat i molt de
mètode, estratègies i racionali-
tat a l’enorme talent que tenim
ací per a fer música”.

Després de destacar “la bo-
na resposta de la industria a la
iniciativa”, ressalta que
“aquest serà un títol propi de
la Fundació Universitat Empre-
sa (Adeit) a què nosaltres, com
a científics, aportarem elmèto-
de i els músics, la seua expe-
riència de la realitat”, dins
d’un enfocament eminent-
ment pràctic, hereu del concep-
te living lab (laboratori viu).
“Portar la realitat a la universi-
tat i experimentar-hi és el
màxim a què podem aspirar
com a docents”, assegura. “El
75% del temps treballarem
amb aplicacions pràctiques
del dia a dia de la música. Allò
revolucionari metodològica-
ment és que el músic entre a
l’aula”, diu per reblar el clau.
“Si enguany funciona, la idea
és continuar oferint la
titulació. Hi hamolts professio-
nals i empreses en el món de la
música a la Comunitat Valen-
ciana, sols cal pensar en les
bandes i en la gran quantitat
de músics de clàssica, i podem
anar pensant en activitats
complementàries”, assenyala,
al mateix temps que considera
l’arribada del prestigiós Ber-
klee College Music a València
“una bona oportunitat d’in-
terrelació”.

P er alguna raó la poesia
d’Antonio Cabrera m’enco-
ratja a declamar-la, no im-

porta si en veu alta o baixa, a con-
cedir-li durant uns instants lama-
terialitat sonora que els seus ver-
sos em reclamen amb insistència.
No crec que, com pensen alguns,
aquesta mena de coerció siga
pròpia de tota la poesia; considere
més raonable pensar que alguns
versos la reclamen amb més
força.Hi ha poemesque l’intel·lec-
te recorre de dalt a baix sense que
ni una sola paraula, una imatge,
una rima, unpensament, unapau-
sa premeditada o casual, li dema-
nen la veu que fa del poema un
cant únic i irrepetible. Tothom ho
sap: en poesia no hi ha fórmules
universalment vàlides, ni receptes
que garantisquen maneres efecti-
ves d’arribar al cor dels poemes. A
mi, tanmateix, em passa que la
veu interior, la que un fa servir en
silenci, la que retruny exclusiva-
ment contra les parets de l’ànima,
és el passaport indispensable per-
què, més tard, em trobe en condi-
cions de copsar les cir-
cumstàncies, veritables o
imaginades, que el poe-
ma arrossega, o d’entre-
veure la substància del
món que descriu, o que
suggereix, simplement es-
bossat, o avaluat enmés o
menys mesura. Anar des
del tot fins a les parts, des
de la materialitat sonora
fins a la concreció signifi-
cativa, podria ser el re-
sum del mètode que, al
meu parer, alguns poe-
mes imposen com a
condició de la seua exis-
tència. La poesia de Ca-
brera sempre emdemana
a crits aquesta consi-
deració primària del tot,
per bé que un hi veu des
de la superfície els extre-
ms que el configuren i
que, en conseqüència, un
té la temptació de situar-
se a la vora de l’extrem
que li és més familiar, o
més convincent.

Del seu darrer llibre,
Piedras al agua (Tusquets, 2010),
els versos inicials ja són una mos-
tra impecable del que acabe de
dir. O no és cert que una lectura
simplement metafísica del poema
l’empobriria llastimosament?
L’ímpetu d’aquest “El alrededor”
no és ni l’anàlisi del jo que propo-
sa ni la indagació sobre la natura-
lesa de les coses, sinó més aviat la
consideració d’un tot, el poema,
que posa la consciència davant
del món, però aquella i aquest
com a contraris que es comple-
menten i que només la mirada
poètica és capaçde copsar apartir
del temps que el jo experimenta
tan distint quan es refereix a si
mateix o quan s’aplica a les coses.
El temps de les coses és un altre
temps, “no tiene años, tiene luz,
no es ansia”. Ací, en aquesta
indagació que cerca i travessa els
ponts entre el jo i el món, entre la
consciència i les coses, entre la
reflexió i les manifestacions fe-
nomèniques, hi ha el gran Cabre-
ra, un escriptor que ha trobat
l’equilibri just que exigeix el co-

neixement poètic, l’expressió que
no fa mai la balançada ni en els
reductes, de vegades hermètics,
del pensament abstracte ni en les
manifestacions efímeres de la su-
perfíciedelmón.Nohi ha cappoe-
ma de Piedras al agua que no con-
tinga, d’una manera o d’una altra,
aquest trajecte d’anada i tornada
des de la consciència fins al món i
des del món fins al jo en un reco-
rregut que només el tot, el poema
sencer, és capaç de transmetre al
lector amb els grams justos

d’emoció i de pensament. Amb la
silenciosa veu alta que exigeix,
m’he llegit un grapat de vegades
“CementeriodePeliceira”, unpoe-
ma que retrata a la perfecció la
clarividència de l’autor. Ací el
pont entre el jo i les coses és la
mort, però una mort que “no es
rotunda”, “es más elemental, /
rumía como el ganado”, unamort
al capdavall que també és vida,
com conclouen els versos memo-
rables ambquè es tanca el poema:
“En esta lejanía, / morir / se pare-
ce a quedarse”.

Sens dubte, aquest trajecte
d’anada i tornada, aquest esforç
és l’esforç del coneixement poètic,
l’ànsia de trencar la cuirassa amb
què la natura es protegeix de les
paraules, que és com Cabrera ens
el descriu sota el guiatge de Ha-
mish Fulton (“There are not words
in nature”), o el joc de llançar pe-
dres a l’aigua “con las que remo-
ver / este limo contrario, / este cie-
no exterior / de las cosas visibles”,
com diu el poema que dóna títol a
un llibre esplèndid.

Antonio Cabrera.

M ’endinse en l’ex-
posició antològica de
Miquel Barceló a la

Fundació La Caixa (Barcelona) i
el primer que sent és nostàlgia.
Barceló és un artista en actiu, de
posició privilegiada al món—i al
mercat— de l’art, però jo l’asso-
cie a una època molt concreta
del meu passat: els anys d’estu-
diant a Belles Arts (València). El
fenomen Barceló es produí en el
moment ideal i em va impactar
en la meua etapa de màxima
passió i ambició artística. Barce-
ló, un jovemenut, lleig, de dicció
defectuosa, pedant, que citava
escriptors i pintors exquisits du-
rant les entrevistes, que pintava
un expressionisme aparent-
ment salvatge, però sòlidament
arrelat a la tradició, havia pas-
sat, en quatre dies, de l’anoni-
mat al cimde l’èxit. L’esclat s’ha-
via produït, és clar, a l’estranger,
i al cap de poques setmanes l’ha-
vien coronat a la península. Re-
corde que, a ARCO (Madrid),
ens apilotàvem davant els seus
quadres, que s’exhaurien les re-
vistes on l’entrevistaven, que
se’n parlava no sols a l’aula, sinó
també als passadissos i al bar de
la facultat. Tots volíem ser Bar-
celó. Tothom començà a pintar
a la seua manera (que, més tard
ho descobrírem, realment era la
manera d’Anselm Kiefer, pintor
alemany de qui Barceló sembla-
va un eco), tothom volia el seu
èxit ràpid i rotund. El fenomen
Barceló coincidí, a la península,
amb l’aparició d’un grup de pin-
tors joves notables, amb molt
d’ofici, que compartien amb ell

el gust per una pintura de valors
fonamentalment plàstics, reti-
nals, que provocava goig en l’es-
pectador. Les galeries i les fires
d’art s’omplien d’espectadors,
els artistes tenien presència
mediàtica i venien amb facilitat
la seua obra. Foren anys d’eu-
fòria. Després, com tot, la moda
passà i fou substituïda per un
art de signe antagònic, basat, no
en el plaer visual i els valors

plàstics, sinó en el concep-
te, en les idees, sovint
amb connotacions socials
o directament polítiques.
Un art de pretensió críti-
ca, antisistema. L’artista
pintor deixa passar un ar-
tista filòsof, entestat a
arreglar el món fabricant
muntatges i artefactes
multimèdia, convençut
que la pintura, aquest art
que es practica des que
l’home vivia en coves, no
té sentit en el món actual.
Una moda, la conceptual,
que ha buidat les galeries
i que depén, no del
públic, que no la compra
ni la consumeix, sinó de
les institucions, del siste-
ma que pretesament ata-
ca, i que en canvi l’alimen-
ta —el reanima— amb
subvencions i beques. Fo-
ren, els anys huitanta, un
cant de cigne de la pintu-
ra? Som anacrònics els
qui encara desitgem
plaers retinals, generats
per artistes amb ofici, i en
gaudim? Barceló, un bon
pintor, un pintor d’ofici,

però de fama, al meu parer, des-
proporcionada, fomentada pel
recurs tronat de l’exotisme
temàtic, m’ha fet sentir, amb la
seua exposició, nostàlgia d’un
temps passat. No sols perquè jo
era més jove i freqüentava els
passadissos —i el bar— de la fa-
cultat, sinó perquè les arts
plàstiques en aquell moment
eren—aparentment?—una ines-
gotable font de goig.

A MANERA DE TASCÓ

Cabrera i la poesia
Vicent Alonso

NOTES DE CAMBRA

Nostàlgia
Manuel Baixauli

José María Nácher, a l’esquerra, i Vicente
Martínez, que dirigeixen el postgrau de
gestió musical. / mònica torres

En poesia
no hi ha fórmules
universalment
vàlides

Entre la reflexió i les
manifestacions
fenomèniques, hi ha el
gran Cabrera,
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Ve de la pàgina 1
A l’hora de dissenyar el post-
grau s’han tingut en compte
tant el perfil independent com
el convencional, “les dues reali-
tats que conviuen en la músi-
ca”. “Però, sobretot, volíem do-
nar-hi un vessant eminent-
ment pràctic, per això hem sig-
nat un conveni amb Warner i
Subterfuge [els pals indie i
mainstream, respectivament]
perquè ens cedisquen artistes
dels seus segells i que els alum-
nes elaboren un pla de
màrqueting i comunicació que
s’avaluarà al final del curs”.
“Una manera de substituir les
típiques pràctiques d’empresa
que, sovint, no serveixen per a
apuntalar la formació”, indica.
Martínez, d’altra banda, alerta
que la presència d’artistes
amb trajectòries i bagatges
llargs i sostinguts pot ser útil,
“perquè ens expliquen com
han organitzat la seua vida pro-
fessional”. Així, recorda que
Donés, que es dedicava a la pu-
blicitat abans de bolcar-se pro-
fessionalment en la música, va
fer esclatar la seua carrera

quan La Flaca va formar part
d’una campanya publicitària
ben important. “Aquestes per-
sones coneixen l’èxit i saben el
que és”, diu. Fins i tot un
músic de l’àmbit independent
i, per tant, menys conegut,
com Rouse, “ha sabut col·locar
cançons en pel·lícules i anun-
cis”, una de les fonts possibles

d’ingressos en la nova era.
”Hem intentat que el nivell

del professorat siga altíssim”,
explica, i cita com a exemple
José María Cámara, president
executiu de Drive Entertain-
ment i únic espanyol que ha
aconseguit col·locar tres núme-
ros u a escala mundial ambMa-
carena, Aserejé i el remix d’A
little less conversation d’Elvis
Presley. “Fer això és una cosa

molt difícil”, alerta Martínez.
I es mostra convençut que,
malgrat que s’inclouen les ex-
periències d’artistes bàsica-
ment del pop i del rock, “els
ensenyaments serveixen per a
tot tipus d’estils, perquè la
gestió musical es fa amb
paràmetres semblants”.

”El nostre lema és donar
una mica de pop i rock a la
universitat i molta universitat
al pop i al rock”, resumeix Jo-
sé Nácher recorrent a un le-
ma molt meditat. “Fa 25 anys
que em dedique a la docència
universitària i el meu objectiu
ha estat sempre connectar
universitat i societat. Pense
que la universitat s’ocupa ben
poc de la vida quotidiana”,
afig Nácher. “I l’altra obsessió
meua és la defensa de l’estil
mediterrani de vida, que es-
tem llançant a perdre, tot i
que és la millor oportunitat
que tenim per a redissenyar
el nostre model productiu”,
diu en referència a tres punts
que, segons ell, haurien de ser
els forts de la transformació:
hostaleria i restauració, activi-

tats a l’aire lliure, amb una
relació directa amb l’esport i,
com a aspecte més cridaner, la
música. Tot allò relacionat amb
el fet de tenir “els millors 365
dies de l’any del món”. “Hem de
ser una referència de la música
en directe”, conclou. Nácher
anota que abans de l’arribada
del FIB a Benicàssim, l’any
1993, ell ja havia desenvolupat
una tesi sobre les possibilitats

N ingú no sap per què un
individu, després de
mantenir en alerta la po-

licia durant unes quantes hores
al barri de l’Olivereta, es va
llançar ahir al buit des del balcó
d’un quart pis i en va resultar
ferit amb pronòstic reservat. De
nom Ramir i de seixanta-quatre
anys, jubilat d’una empresa de
cartonatges que va haver de ple-
gar, l’home organitzà un gran
escàndol, poc després de les vuit
de la nit, quan es va enfilar a la
barana del balcó de casa seua,
vestit només amb uns pantalons
de pijama i cridant comun esbo-
jarrat mentre llançava tota clas-
se d’objectes als vianants.

Avisada pels veïns alarmats,
la policia local es va presentar
en el número cent quaranta-un
del carrer del Brasil i dos animo-
sos agents van tractar de dissua-
dir l’home de la seua actitud,
amb tanta mala sort que a un
d’ells li va tocar al cap una cadi-
ra plegable que li va refilar Ra-
mir i que el va deixar estabornit.

Davant el caire que prenia la
situació, una vegada retirat
l’agent damnificat, que es refà
d’una forta contusió, unitats de
la policia local i de la policia na-
cional acordonaren una zona
ben àmplia del popular barri de
l’Olivereta, entre els carrers de
Velázquez i de Torres-Torres, i
van comminar l’home a baixar
de la barana, on continuava enfi-
lat. Per facilitar-ho, els bombers
assajaren la maniobra d’acostar
una escala al balcó, però Ramir
la va rebutjar fent servir com a

projectil una bombona de gas
que va causar alguns desperfec-
tes en l’aparell i deixà feta un
nyap la capota d’un Ford Focus
aparcat al carrer.

Més emprenyat que una mo-
na, un sergent de la policia local
amenaçà l’home a través d’un
megàfon i no s’estalvià alguns
exabruptes bastants pujats de
to. Un altre agent, tal com van
poder sentir nombrosos testimo-
nis, havia comentat uns instants
abans, visiblement irritat:

—Aquest malparit ja ens n’ha
escalabrat un!

L’home, però, no escoltava
raons i, per cada cosa que li
deien, semblava que s’excitava
més. Centenars de curiosos es
van aplegar darrere dels cor-
dons policials per veure què pas-
sava, mentre Ramir, material-
ment penjat de la façana de l’edi-
fici, continuava fent escarafalls.

El relleu al megàfon de l’iras-
cible sergent per algú més seré,
que va tractar de convéncer l’ho-
me amb afalacs, molta suavitat i
algunes dosis de psicologia bara-
ta, no aconseguí res, tot i que
van deixar de caure objectes a la
calçada, potser perquè a Ramir
se li havien acabat les muni-
cions.

Faltaven pocs minuts per a
arribar a la mitjanit i les forces
de l’ordre, davant del caos que
s’apoderava del carrer, van in-
tentar dur a terme una operació
que va acabar sent fatal. Quatre
o cinc agents van rebentar la
porta de l’apartament, mentre
uns altres tractaven de distrau-

re l’home amb el megàfon i en-
lluernar-lo fent servir uns focus
d’emergències amb què havien
il·luminat l’escenari. Quan un
dels assaltants, després d’obrir-
se pas per l’habitatge, va traure
el cap al balcó, Ramir saltà. El
cos va fer un aterratge dramà-
tic, amb un colp sec i esgarrifós
contra l’asfalt, d’on va ser
ràpidament evacuat cap a l’Hos-
pital General amb les dues ca-
mes i quatre costelles trencades,
una commoció cerebral forta i
una hemorràgiamolt escandalo-
sa.

El succés ha generatmolts co-
mentaris i ha suscitat tota mena
d’especulacions entre un veïnat
poc acostumat a aquests impac-
tes. Així, un treballador d’una
empresa de transport, que té el
magatzem a la vora, ha declarat
a Bon dia, València!:

—Els policies van ser molt
ineptes. Es veia ben clar que es
llançaria si tractaven d’enxam-

par-lo.
El propietari d’un bar

pròxim, per la seua banda, té cla-
ra la qüestió, ja que atribueix tot
l’afer a les drogues. Al seu parer,
aquell home s’havia ficat al cos
alguna substància al·lucinò-
gena.

—És un individu ben estrafo-
lari. Deu tindre alguna addicció.
Ja li havia comentat a la meua
dona que feia ulls de guillat.

La fornera del cantó, molt
afectada pel que va passar anit,
s’ha limitat a contestar:

—Era un home tan amable…
Venia cada matí a comprar-me
el pa. De vegades també s’en-
duia rosquilles o una fogassa.

Una veïna del mateix edifici
que Ramir, finalment, ha recor-
dat que els últims dies se’l veia
trist i atordit, perquè se li havia
mort el gos, un fox terrier molt
dòcil que l’acompanyava cada
vesprada, a poqueta nit, en llar-
gues caminades pel passeig de
la Petxina i el Parc del Túria.

I això és tot des de l’Olivereta.
—Gràcies, Enric, per la

informació. Què fa que algú es
trastorne fins al punt de protago-
nitzar un espectacle com el de
Ramir? Què pot ser tan an-
goixant o desesperar-nos tant
per a fer-nos perdre el control?
Heu sentit mai la por de perdre
els nervis o de tornar-vos bojos?
Si us ha passat, escriviu al co-
rreu electrònic del programa o
envieu unmissatge al dos, vint-i-
dos, trenta-tres, i conteu-nos les
vostres experiències personals.
Expliqueu-nos què se sent quan
un es torna boig. Per a tractar
de respondre les preguntes plan-
tejades i comentar les vivències
dels teleespectadors, tenim avui
al nostre plató una sèrie de con-
vidats que us presentarem d’ací
a un moment, quan tornem de
la publicitat. No us n’aneu.

Economia i estil de vida
La música com a part del necessari redisseny productiu

La biodiversitat de l’escena
del pop rock catalanopar-
lant al nostrepaís no s’expli-

caria sense la superació dels vells
prejudicis. Perquè, més enllà dels
llocs comuns que des del co-
mençament dels anys 90 van as-
senyalar-ne el camí (la
reivindicació lingüística i política
al ritme de propostes tan festives
com intranscendents), l’últimadè-
cada ha posat de manifest el gran
salt qualitatiu d’un munt d’artis-
tes que no empren la seua llengua
com a coartada, sinó com a eina
natural per a vehicular grans
cançons i grans discos. El Col·lec-
tiu Ovidi Montllor fa cinc anys
que serveix de testimoniatge de
l’escena, amb un cens que té cada
any, amb els seus premis anuals,
la màxima expressió. Però la seua
feina no es pot limitar només a
lliurar guardons als ja consagrats.
El treball des de la base, actuant
com a filtre del planter de grups
novells per a conjugar la seua sa-
ba jove amb la dels més veterans,
és també primordial. És per això
que, per segon any consecutiu, el
seu cicle So de sons mira de dina-
mitzar l’escena de música en
valencià amb una selecció de
grups en què no falten veterans
(el cas de Xavi Morant és el més
cridaner) ni joves propostes emer-
gents, com la de Mi Sostingut,
guanyador del premi al millor
grup revelació el darrer any.

Els concerts, gratuïts, i que ja
han començat a celebrar-se a Ala-
cant, a Alcoi i a Vila-real, recupe-
ren la fórmulaben suggeridora de
petit festival itinerant. I, concreta-
ment, a València, el lloc on és obvi
que poden guanyar més ressò, els
seus concerts se celebraran a la
sala Matisse (Campoamor, 60) a
partir de hui mateix, des de les
22.30, amb dues bandes que segu-
rament representen el vessant
més comercial del cicle d’en-
guany: l’ska festiu i crític amb la
corrupció local, des de la Safor, de
Desgavell i amb el pop rock digna-
ment comercial dels consolidats
Pinka, la banda de Xàbia. Tots dos
tornen a compartir escenari el 17
dedesembre a la sala Stereo d’Ala-
cant. No obstant això, la nit que es
dibuixa com la més estimulant és
la del proper 25 de novembre. En
primer lloc, per la presència dels
prometedors Artaica, el punt de
trobada entre les sonoritats sefar-
dites encarnades tradicionalment
en la veu deMara Aranda (L’Ham
de Foc) i els encenalls de folk i
jazz disseminats per Xavi Folch. I,
en segon lloc, per l’aportació de
Xavier Morant, que, al cap de tres
anys de l’excepcional Posidònia,
torna ara per presentar les
cançons d’un disc compost amb
Abraham Rivas. La programació
es completa a la Matisse el 2 de
desembre amb el folk tradicional
valencià d’Aljub i el 16 de desem-
bre amb la doble aposta per una
cançó d’autor, potser més hetero-
doxa que mai, la que representen
la càlida i confessional proposta
de l’alcoiàHugoMas (si tradueix a
escena l’elegància de les seues gra-
vacions, caldrà no perdre detall
del seu concert) i la més domèsti-
ca de Mi Sostingut, el solitari pro-
jecte que du a terme Josep Artés
des de la Pobla Llarga.

Traient la
llengua

ESCRIURE EL PAÍS

Bon dia, València!
Adolf Beltran

C. PÉREZ DE ZIRIZA València

L’home organitzà un
gran escàndol, poc
després de les vuit
de la nit

El succés ha generat
molts comentaris i ha
suscitat tota mena
d’especulacions

“Donar una mica de pop
i rock a la universitat i
molta universitat al pop
i al rock”
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