
Ve de la pàgina 1
“Des del món de la cultura ofi-
cial i durant tot el segle XX”,
escriu el músic d‘Al Tall, la mú-
sica tradicional valenciana
“s‘ha vist com la manifestació
sonora d‘uns analfabets musi-
cals a qui hi havia certa
obligació moral d‘escoltar pel
simple fet de ser paisans, però
que queien en l‘oblit tan
prompte com quedaven atra-
pats en transcripcions de ver-
semblança més que dubtosa”.
Raó per la qual Reig no ha pogut
utilitzar moltes transcripcions
que estudiosos com Salvador Se-
guí van recopilar en milers de
documents al llarg de dècades.
“No me‘n refie”, assegura pru-
dent un investigador per a qui la
música tradicional valenciana
es resisteix a ser explicada a tra-
vés de la notació convencional
en pentagrama de la música cul-
ta occidental. Per això, ha anat
directament a les fonts. En par-
ticular, a la Fonoteca de Mate-
rials, una notable compilació so-
nora de música tradicional gra-
vada directament dels seus intèr-
prets naturals, promoguda per
l‘IVM i dirigida per un altre
músic d‘Al Tall, Vicent Torrent.

Partint de l‘anàlisi siste-
màtica, minuciosa i exhaustiva
delsmaterials disponibles, el tre-
ball de Jordi Reig suposa un salt
formidable en la literatura so-
bre la música tradicional valen-
ciana que la situa en el terreny
científic com cap estudi no ho
havia fet fins ara. Ha dissecat les

entranyes d‘aquestamúsica sen-
se deixar d‘analitzar-la, alhora,
en el seu context cultural i sepa-
rant amb nitidesa els elements
del llenguatge musical de la
seua reordenació en gèneres i
de les funcions exercides per les
distintes manifestacions. Hi afig
un CD amb una bateria ben
àmplia d‘arxius MP3 per a sen-
tir de què es parla. “Faig l‘estudi
a partir de la ignorància i la ver-
gonya que em fa la ignorància”,
reconeix Reig. La doble condició
de professor del conservatori i
de músic que, amb Al Tall, ha
treballat en la reelaboració de la
música tradicional valenciana i

mediterrània, li fa estudiar-la
amb una òptica i una metodolo-
gia diferents dels seus predeces-
sors. “Quan vaig començar a tre-
ballar al conservatori, em va sob-
tar la manca d‘estudis sobre les
particularitats del llenguatge uti-
litzat, primerament, en els cants

de batre i, després, en altres ma-
nifestacions de la nostra música
tradicional”.

En aqueix camí s‘ha trobat
més sorpreses que constatacio-
ns. Entre les sorpreses, una
constant en el llenguatge musi-
cal tradicional valencià quemar-
ca singularment la inter-
pretació vocal. Es tracta del mo-
de demi, tot un “sistema expres-
siu vigorós” de “forta personali-
tat” que l‘orella no avesada pot
passar per alt, però que ha acom-
panyat històricament els valen-
cians a través de les cançons
que han interpretat o escoltat al
llarg del seu cicle vital, des del
bressol fins als boleros demadu-
resa, passant pels jocs infantils,
les festes, la feina o les rondes
de festeig. “En començar, pen-
sava que trobaria algunes canço-
netes en mode de mi, algunes
mostres de música modal com a
reminiscència antiquíssima. I
açò passava en les cançons de
batre. Però, després, quan vaig
veure les cançons de bressol, re-
sulta que estaven totes en mode
de mi. I en estudiar el funciona-
ment del cant d‘estil, encara que
du un acompanyament tonal, re-
sultava que la melodia era mo-
dal i funcionava també en mode
de mi…”. No és estrany, doncs,
que sovint l‘oient note fortes
semblances entre algunes for-
mes del flamenc i del cant
valencià, perquè “el flamenc
està ple del mode de mi, encara
que és més exuberant i carago-
lat que el cant d‘estil”. I des de la

perspectiva etnomusicològica,
extrau en el llibre hipòtesis i
conseqüències ben atrevides
que entren plenament en el te-
rreny social, com ara que “els

cants articulats pel mode de mi
són una demostració de perso-
nalitat llibertària i individualis-
ta”.

A pesar d‘avisar del perill que

corren els trets més caracterís-
tics del llenguatge musical tra-
dicional valencià, Reig constata
la vigència social del cant d‘es-
til, de les albades de l‘horta, de
les polifonies religioses tradicio-
nals o de les distintes aproxima-
cions a la dolçaina i el tabal. “El
cant d‘estil té ara una visibilitat

que fa un temps era impensa-
ble i ara pegues un puntelló i
apareix un dolçainer. Açò passa
gràcies a la tasca pedagògica
dels últims anys". Els músics de
folk han recuperat gèneres i els
han difós entre altres audièn-
cies i, fins i tot, reconeix que “el
rock en valencià ha girat la vis-

ta cap a la música tradicional”.
En la introducció del llibre, Jor-
di Reig es donaria per satisfet si
aconseguira “que els músics i
els bons aficionats valencians
conegueren la seua pròpia mú-
sica”. Però, per a conéixer-la, ca-
lia reconstruir i classificar
l‘imaginari sonor tradicional

valencià. Tasca feta. Ara conti-
nua pendent el fet de difondre-
la respectant i aprofitant
aqueixamanera singular de ges-
tionar el fet sonor dels valen-
cians, el vigor dels seus siste-
mes expressius, i completar-la
amb altres estudis de caire esta-
dístic i sociolingüístic.

N o han tingut mai la
sensació esquizofrènica
d‘haver estat en un lloc,

d‘haver participat en un fet,
etc., i després haver escoltat o
haver llegit sobre el tema i dub-
tar si realment van ser-hi pre-
sents? Un exemple: quan, de so-
bte, tothom era demòcrata de
“tota la vida”. I on s‘amagaven?
O quan milers de persones par-
len en primera persona del
Maig francés. O aquells que en-
cara tenen la poca vergonya de
dir que contra Franco vivíem
millor. On i com vivien?

Aquesta sensació torna en lle-
gir elegies o necrologies al vol-
tant de la Mostra de Cinema del
Mediterrani de València.
Aquestmodest comentari acaba-
ria ací, recomanant una excur-
sió a l‘hemeroteca dels anys 80.
Però refresquem una mica la
memòria.

D‘entrada (com l‘OTAN —per
cert, pobra Rota!—), l‘únic pro-
jecte cultural nascut des de
l‘Administració, perquè els no
administratius continuaven
fent feina, en aquella època va
ser la triada Mostra, Trobada i
Encontre. Avui, tornem a l‘esqui-
zofrènia, tothom és “mediterra-
ni”. No sé en quin camí de Da-
masc van trobar aquesta veri-
tat. Hemeroteca, hemeroteca,
hemeroteca.

D‘una banda, arma contínua-
ment llançada entre els grups
polítics municipals (i de govern)
valencians; de l‘altra, material
mediàtic d‘una dubtosa manera
de fer-se‘n ressò: més pendents
dels realities de la Mostra (com
ara quin vestit duia en tal) que
dels cicles, debats o pel·lícules;
uns altres hi veien un contuber-
ni, el mediterrani, per a desmo-
bilitzar la política dels Països Ca-
talans (qui els ha vist i qui els
veu ara). I una constant: una
absència econòmica i de suport
dels diferents ministres de Cul-
tura a Madrid.

Particularment, sempre he
estat de l‘opinió que només la
música del Mediterrani tenia
arrels i propostes actuals i futu-
res més o menys comunes. Difí-
cil és el cas del cine, quan des
de la ribera sud, el Magrib, ja
feien prou aconseguint produc-
tores “colonials” (França, Angla-
terra, etc.) per a poder filmar.
Però del que no hi ha cap dubte
és del fet que la Mostra ens va
permetre conéixer una filmogra-
fia impossible de veure en els
cines comercials. Theo Angelo-
pulos, Kostas Ferris, tot el cine
de l‘antiga Iugoslàvia, de Tuní-
sia…, en són un bon grapat
d‘exemples. En definitiva: no
era per a tornar-se boig, però
era un intent que volia anar
més enllà de l‘esdeveniment
anual; fer de la ciutat un lloc
d‘intercanvi cultural dels països
mediterranis.

Així doncs, quan el teu fill et
pregunte: “Papi, què feies quan
tot allò de laMediterrània?”, res-
pon-li, mostra‘t. No carreguem
la frustració viscuda sobre les
espatlles d‘una generació que ja
en té prou indignant-se.

E n transcendir la notícia
que un poeta suec, una
figura desconeguda per

al gran públic, Tomas
Tranströmer (Estocolm, 1931),
havia guanyat el premi Nobel
de Literatura, els mitjans de
comunicació estatals rastreja-
ren les poques traduccions dis-
ponibles en castellà. I passaren
per alt el fet que Tranströmer
també havia estat traduït al
català, amb el commovedor i
colpidor poemari Plaça salvat-
ge, editat originalment en suec
el 1983, amb el títol Det vilda
torget, i el 2008 per Perifèric,
una petita editorial radicada a
Catarroja, amb traducció de Ca-
rolina Moreno Tena.

El director de la col·lecció de
poesia de Perifèric, Ramon Gui-
llem, no ocultava la satisfacció,
però reconeixia el colp de sort
que dugué a la publicació. "En
un sopar literari, CarolinaMore-

no, professora de llengua i lite-
ratura sueca a Barcelona, ens
va oferir la possibilitat de
traduir Tranströmer. Jo n‘havia
llegit alguns poemes solts que
em van impressionar, però ja
no en coneixia res més. De fet,
trobe que la poesia catalana ha
llegitmolt poc la poesia escandi-
nava, i per això consideràrem
interessant incorporar-lo a la
nostra col·lecció. I ara ens tro-
bem amb la concessió del No-
bel, que per a nosaltres és una
notícia molt bona", diu Guillem,
al temps que anuncia l‘eixida
imminent d‘una segona edició
de Plaça salvatge.

El fet que Tranströmer no si-
ga conegut en l‘àmbit lingüístic
català ni a la resta de l‘Estat no
significa que el poeta suec siga
un outsider. Guillem recorda
que abans de la concessió del
Nobel, “havia estat traduït a
seixanta idiomes i als Estats
Units és un dels poetes estran-

gers més traduïts. A més, ja ha-
via estat candidat en alguna
ocasió al Nobel”. Sobre la seua
obra, Guillem comenta que “fa
un tipus de poesia allunyada de
la poesia de l‘experiència. En ell
estan presents el surrealisme,
el món dels somnis, la metafísi-
ca o la psicologia (Tranströmer
va ser psicòleg d‘institucions

penitenciàries), però no és una
poesia hieràtica o tancada, els
seus versos són bastant entene-
dors”. Una voluntat de “transpa-
rència” que apareix en totes les
reflexions sobre la seua poesia i
que travessa joies com ara
Huracà islandès o Resposta a
una carta contingudes a Plaça
salvatge.
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E n aparéixer el seu disc de
debut com a Senior i el
Cor Brutal, L‘experiència

gratificant (2009), preguntàrem
a Miquel Àngel Landete per al-
guna de les adhesives cançons
d‘aquell treball de rock americà
amb dicció valenciana.
“D‘aqueixes, en podria fer mol-
tes", va contestar amb la segure-
tat de qui se sap quasi tots els
trucs, algú que ha escoltat molta
música i la regurgita des de les
entranyes. De fet, Senior, escrit
a l‘anglesa, sense accent, és un
veterà de l‘escena indie valencia-
na, en què va militar en diverses
bandes que cantaven en anglés
abans de la seua particular cai-
guda del cavall, la convicció que
podia adaptar a la llengua
pròpia el rock d‘arrels nord-
americà de Wilco, Neil Young,
M. Ward o Eef Barzelay.

D‘aquella presa de conscièn-
cia sorgí un disc orgànic, gravat
en directe i de manera
analògica, eficaç, amb magnífi-
ques cançons i un parell d‘him-
nes, València eres una puta o El
signe del temps. Però també hi
incorporava alguna joia, com la
preciosista L‘animal o la inabas-
table i pedregosa El cant del con-
sol, fulls de ruta del que vindria
més endavant. Perquè en el seu
nou disc,Gran, ara gravat dema-
nera digital, lluny d‘optar per la
via més directa i vistosa, Senior
opta per una senda valenta i
exploratòria, una mena d‘an-
títesi de L‘experiència gratifi-
cant.Gran lliuramenys zones ex-
pansives i immediates, però té
més abast, és més dens i
ambiciós. I amplia la paleta de
referents amb els esperits juga-
ners dels rars de la classe, Tom
Waits o el desaparegut Mark
Linkous (Sparklehorse).

Conscient de la complexitat
del nou projecte, Senior va incor-
porar com a productor el català
Raül Fernández (Refree), una
privilegiadamentmusical capaç

de traduir les intencions d‘un
músic que es nota que ha treba-
llat amb total llibertat de
creació. Potser Gran, el tall que
obri el disc, sone familiar, als
himnes tavernaris de l‘anterior.
Però El bon any marca pautes

diferents, com també
l‘assossegada Tots els
ianquis que vull, una
declaració d‘amor als
músics que s‘estima
(“ja estan ací / venen a
engronsar-me per la
nit”), amb un dels al·lu-
dits, Eef Barzelay, fent
cors. A tremolar sem-
bla d‘inici més conven-
cional, però introdueix
un portentós final amb
guitarres distorsiona-
des que recorda elsWil-
co més silvestres. I una
mica el mateix amb La
sort adormida i el seu
carrusel de canvis de
ritme. Amoride, amb
veu i òrgan espectral,
demostra la manca de
límits creatius de la
gravació, com també

Quasi m‘oblide de tu, amb arran-
jaments d‘orquestrina en la lí-
nia de Manel que no imaginaves
escoltar en un disc de Senior.
Però hi ha més sorpreses, com
la preciosa Tothom vol a tothom,
amb el cor femení de The Perlet-

tes i subtils detalls de remors
d‘aigua i un enigmàtic piano. El
pòrtic perfecte a Lluna de man-
darina, una de les cançons més
intimistes i reeixides de Senior
(“i ara el món pega voltes / i estic
casi sentat / esperant tot a fos-
ques / l‘esperança d‘amar”), un
tall que conté un estrany final,
com de festa cowboy. DQLPEC
(“diuen que la partida està cla-
ra”), amb presència del contra-
baix, és una altra perla descon-
certant per a descobrir, com
Llàgrimes de gintònic. El disc
acaba amb una presa diferent
de Gran, a ritme de vals i acom-
panyament coral massiu, com
una gran festa de veus travades
per la cervesa. Lamillormanera
d‘acabar l‘àlbum d‘un artista
que corre riscos gojosos i uns
altres de més discutibles, com
no voler dissimular les seues ca-
rències com a vocalista i abor-
dar la gravació sense maquillat-
ges ni Autotune. A algú li
sobtarà, però forma part de la
marca de fàbrica de Senior, com
la sornegueria valenciana. Un
disc Gran, per resumir.

No és estrany notar
semblances entre
formes del flamenc
i del cant valencià

Els músics de folk han
recuperat gèneres i
els han difós entre
altres audiències
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