
E l cinisme de la barbàrie
a l’hora d’anomenar les
coses (per exemple,

“guerra civil” com a colp d’estat
contra un govern legítim) ha es-
tat una constant. Darrerament,
s’ha utilitzat bastant el nom de
la mare en situacions que sem-
blen, si més no, paradoxals.
N’és el cas el de “la mare de
totes les guerres”. Curiós, no?
L’anomenada llei (ara qualsevol
desgavell pot esdevenir llei) an-
titabac segueix la mateixa línia:
la mare de les lleis hipòcrites o,
simplement, com s’ha d’entrete-
nir el personal ofegat en la po-
bresa. I ja tenim tots els “ex-
perts” dient-hi la seua. A banda
del guirigall, hi ha un element
terrorífic disfressat de jurídic:
delatar l’incompliment de la llei
de manera anònima. Delatar.
Com diuen ara: ¿Qué fuerte, no

Passegem pels diccionaris.
L’Institut d’Estudis Catalans i
l’Enciclopèdia Catalana agafen
la definició del Pompeu Fabra:
“1) Portar a coneixement de la
justícia un crim o un delicte. 2)
Descobrir, posar de manifest al-
guna cosa que hom voldria ama-
gar”. En canvi, l’Alcover-Moll,
ed. 1968, introdueix dos mots a
les dues accepcions: acusar i
trair. Macho, l’Alcover!

La RAE, edició núm. 22, ho
defineix com a: “1) Revelar a
l’autoritat un delicte i designar-
ne l’autor perquè siga castigat,
sense ser part obligada del judi-
ci el denunciador, sinó per la
seua voluntat. 2) Descobrir, po-
sar de manifest quelcom
d’ocult i reprovable pel comú”.
El María Moliner (ed. 1998)
diu: “Descobrir algú que ha
comés un delicte o falta a qui
l’ha de castigar”. I hi afig
sinònims: acusar, chivarse.

Si anem al Larousse i
traduïm del francés: “Denúncia
interessada, menyspreable, ins-
pirada per la venjança, l’enveja
o la cobdícia”. L’edició del 68
diu: “Denúncia secreta per a ob-
tenir una recompensa”. Grècia
en dóna la mateixa accepció.
L’amic Stavros Kekes m’amplia
la informació: “Juntament amb
el substantiu delator, té una
connotació molt negativa, per-
què durant l’ocupació aleman-
ya eren anomenades així les per-
sones que denunciaven els llui-
tadors de la Resistència”.
França i, encara més, Grècia,
no obliden. Alcover tampoc:
“Durant la postguerra, qualse-
vol podia delatar per a obtenir-
hi benefici”.

Lectura esbiaixada (o no):
els diccionaris es fan ressò del
context i es comprometen o no
amb els continguts. Quan un go-
vern socialista anima a la
delació anònima, torna una
cançó de Brel que acaba: “Dema-
neu-vos, jovent, el temps de
l’ombra d’una memòria, el
temps de l’alé d’un sospir. Per
què van matar Jaurès?”. Jau-
rès: socialista francés, funda-
dor de L’Humanité, assassinat
abans de la Primera Guerra
Mundial.

Carles Dénia (Gandia, 1971)
ha vingut al món per can-
tar i perquè l’escoltem; de

moment ho ha aconseguit i, a
més, amb el reconeixement de la
crítica i del públic. El seu disc
Tan alta com va la lluna (Carles
Dénia i La Nova Rimaire, Com-
boi Records), un passeig estilit-
zat per lamúsica d’arrel valencia-
na, hamerescut tota classe d’elo-
gis i ha insuflat aire a la nova
onada de treballs a partir de la
música popular. “Aquest disc”,
diu Carles Dénia, “representa el
tancament del triangle jazz, fla-
menc imúsica tradicional valen-
ciana, que són els tres puntals
fonamentals que sostenen la
meua música”. Sobre els seu
ADNmusical, el flamenc i el cant
d’estil, assenyala: “La meua
afició pel flamenc i pel cant d’es-
til arranca en un mateix mo-
ment. Ha sigut un aprenentatge
paral·lel. A més, considere, com
diuenalguns especialistes del fla-
menc, que els cants de l’horta de
València són una branca del fla-
menc, i molta gent no sap, segu-
rament, que molts dels grans
mestres del cant d’estil han can-
tat també flamenc, tot i que hi ha
diferències substancials que cal
no oblidar”. Diu que des de molt
menut ha estat fascinat per la
música. “A 11 anys”, assenyala
Carles Dénia, “em vaig comprar

una bateria amb els meus estal-
vis i vaig començar a tocar amb
un grupet de ball. Després vaig
començar a tocar la guitarra
amb diversos grups locals fins a
arribar al món del blues i, des-
prés, del jazz. Aleshores comen-
çà la meua professionalització i
vaig marxar a Holanda per estu-
diar guitarra. Paral·lelament, el
flamenc i el cant d’estil eren
mons que m’apassionaven i que
finalment s’han convertit en les
branques centrals de lameua ac-
tivitat”.

Entre els encerts del disc Tan
alta com va lluna cal fer menció
del treball literari pel que fa als
textos, uns quants d’escrits en
col·laboració amb la seua germa-
na, la cantant Eva Dénia, que
també participa en el disc. “Es-
criure quarteta”, diu Dénia, “o
qualsevol forma de versar a la
manera tradicional em sembla
extraordinàriament difícil”. Una
faena que, com assenyala, li ha
donatmoltsmaldecaps. “Aconse-
guir arrancar l’emoció amb
unes poques paraules”, continua
Dénia, “amb una rima i una mè-
trica tan tancades és un suplici.
És una altra disciplina, un altre
món. S’ha de saber triar bé les
paraules i distribuir bé els ac-
cents per a donar a la cobla el
ritme adequat. Ha de tenir un
clímax i una resolució emotiva.
Tot això és un art que m’intimi-

da moltíssim i del qual he
d’aprendre encara molt”.

No li agraden els termesmes-
tissatge ni fusió per a definir el
seu treball. Tan alta com va la
lluna, indica Carles Dénia, és un
discmodern de cant d’estil i mú-
sica tradicional valenciana. La
meuamanera de cantar és tradi-
cional; tal volta les característi-
ques i el so de la meua veu són
una mica atípics dins del cant

d’estil, però res més”. Reconeix
la utilització d’elements d’altres
músiques en les cançons. “Es
tracta de proposar una visió
menys anquilosada d’aquesta
música sense preocupar-me en
absolut de què pensaran elsmés
‘puristes’ i només tenint com a
censura la meua devoció per
aquesta música. Però he de dir,

continua, “que fins i tot els més
conservadors l’han acollit molt
bé; si no haguera sigut així, tant
em fa. El meu criteri ja està for-
mat i hi sóc fidel per damunt de
tot”. Sobre el futur de la música
tradicional reconeix que “tindrà
èxit en la mesura que siguem
capaços de portar aquestamúsi-
ca al gran públic i, en especial, a
la joventut”. I indica: “Necessi-
tem una generació cantaora que
genere un estímul, que cree
competència sana entre els can-
taors i aquest és l’únicmarc pos-
sible perquè proliferen artistes
de veritat que facen anar avant
el cant d’estil, però aconseguir
això dependrà demolts factors”.
Ara, mentrestant, els projectes
s’ordenen en la seua taula. “En
aquests moments produïsc un
treball en què he posat música
als poetes àrabs valencians en
versió de Josep Piera. És un pro-
jecte en què he pogut contar la
història que he volgut sense cap
responsabilitat estilística, per
dir-ho d’alguna manera. Només
obrint la meua maleta musical i
agafant elements d’ací i d’allà o
simplement deixant-me endur
per la fantasia. És, sens dubte, el
treball més creatiu que he fet
fins ara”. I conclou: “I tan bon
punt finalitze aquest disc, vull
acabar de compondre i de donar
forma al següent de La Nova Ri-
maire”.

CARLES DÉNIA Cantant

“El flamenc i el cant d’estil han estat
per a mi un aprenentatge paral·lel”

A LA LLETRA

Delatar
Albert Garcia i
Hernàndez

Carles Dénia en un concert. / rianne frauenfelder

CARLES GÁMEZ València

“Necessitem una
generació cantaora
que genere
un estimul”

“El meu pròxim treball
serà sobre els poetes
àrabs valencians en
versió de Josep Piera”
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L a irrupció de Clara Andrés
(Oliva, 1977) va ser sonada.
Amb el seu primer disc,

Dies i dies (2007), un cridaner
treball de pop fràgil tractat amb
gust i delicadesa i descansat so-
bre la càlida veu de l’artista,
aconseguí els premis OvidiMont-
llor a la millor cançó i als millors
arranjaments. La inclusió d’un
dels temes,Hui fa vent, en la pel·-
lícula de Marc Recha Dies
d’agost va ser també un punt
d’inflexió en la difusió de la seua
estilitzada proposta. Amb
aquests precedents, s’esperava
amb expectació el seu segon
disc. I Huit (2010), gravat de nou

a la Garriga amb els seus músics
habituals, no defrauda: huit te-
mes, tan sols vintminuts enregis-
trats (un “disc…cret”, com el defi-
neix ella de manera ocurrent),
que tenen gust de poc i que apo-
senten l’encara incipient carrera
d’Andrés amb un cançoner de vo-
lada i fites perdurables, com ara
Fàcil, Perfils, o l’enjogassada
Paràbola.

”El que s’ha pretés és recollir
cançons i ordenar-les demanera
que, quan s’escolte el disc sen-
cer, transmeta la idea de con-
junt, que conte una història”, re-
vela. “La diferència amb el disc
anterior és que l’arranjament i
les cançons s’han fet al mateix

temps. El primer era un recull
de cançons que estaven disper-
ses en el temps, temes que havia
anat fent. En Huit es nota una
línia comuna. M’agraden els dis-

cos redons, que escoltes de dalt
a baix”, insisteix. Una defensa
del concepte unitari d’àlbum
que ja sembla heroica.

Cançons amb la veu en pri-
mer terme (“per a donar
importància també a la lletra”,
indica), amb delicades pinzella-
des instrumentals que subrat-
llen o reforcen les paraules. Una
atenció als detalls visible també
en la web o en l’esplèndid vídeo
de Perfils, una animació dirigida
perMarianoMelman. “Tincmol-
ta sort amb la gent que m’ajuda.
En el vídeo pràcticament no hi
hem participat, ha estat com un
regal. I també tinc molta sort
amb els músics”, reconeix. “Jo
duc una idea de cançó amb l’es-
tructura bastant sòlida, amb la
lletra més o menys acabada,
però a partir d’ací hi ha un tre-

ball dels músics, de bandautor,
on la banda té molt de pes en
l’acabat final”.

A molts músics no els és fàcil
parlar dels seus referents. “Quan
em fan aquesta pregunta, de ve-
gades en dic uns i en un altre
moment puc dir-ne uns altres. El
que passa és que en el disc hi ha
els meus referents i els de cadas-
cun dels músics”, assenyala.
Però esmenta diverses voltes la
catalana Maria Coma, una altra
cantautora emergent, i reconeix,
a l’hora de confeccionar les lle-
tres, l’influx de l’uruguaià Jorge
Drexler. “Intente sempre buscar
una imatge a l’hora d’escriure,
com si les cançons foren
haikus”, assegura, una funció de
la imatge ben present en temes
com ara Paràbola. Comptat i de-
batut, el que Clara Andrés desta-
ca, no tan sols amb referència a
la seua creació, és que “hi ha
molta més desinhibició ara en la
música en valencià, la gent va
un pas més enllà”. Huit es pre-
senta oficialment el proper 25 de
febrer a Oliva.

CLARA ANDRÉS Cantautora

“Hi ha molta més desinhibició
ara en la música en valencià”

EN EL CURS DEL TEMPS
Enric Sòria
Editorial Moll
Palma de Mallorca, 2010
556 pàgines
.

E ls lectors d’aquest Qua-
dern coneixen de sobres
els interessos i bondats

de la prosa dels articles d’Enric
Sòria, però quan obrim un llibre
seu ens submergim en un viatge
fabulós d’entusiasmes, indicis, cu-
riositat sempre desperta i refle-
xions, de vegades incisives i polè-
miques, però des d’una actitud
oberta i dialogant, perquè discutir
idees no ha de suposar necessà-

riament estar en contra de ningú.
Perquè, l’important de l’escriptura
reflexiva és, des la diversitat demi-
res, airejar els tòpics, aïllar els pre-
judicis i fixar-ne les causes per a
superar-los.

Per bé que part dels textos pro-
cedeixen d’aquestes planes, una
bona part, d’objectius i ambicions
diverses, tenenunorigenmolt dis-
pers. La voluminosa recopilació
de treballs, que du per subtítolUn
itinerari de vuit-cents anys de litera-
tura catalana, proposa un viatge
intens per les nombroses estacio-
ns que en proposa. En la bibliote-
ca virtual proposada hi ha un bon
grapat de connexions i suggeri-
ments sobre els clàssics (Jaume I,
Llull, March, els poetes renaixen-

tistes que van fer tractes amb el
castellà, Verdaguer...), encara que
el gros se l’emporta el segle XX i el
present, i on la poesia i la prosa
personal (diaris o no) dominen
quasi per complet l’exegesi de l’au-
tor. Els comentaris de més relleu
recauen en papers més extensos,
dedicats a, Riba, Espriu, Formosa,
Estellés, Brines, Palau i Fabre,
Garcés, Piera, Martínez Marzo...
D’altra banda, Sòria té bona mà
per a les radiografies de conjunt i
per a establir itineraris, com és
perceptible en l’estudi de la
presència de la ciutat en la poesia
en general i la valenciana en par-
ticular, i en la localització i de
l’evolució de la influència europea
en la poesia catalana. També con-

signa un gran interés el segui-
ment dels ressons de les arts en
els dietaris i, sobretot, l’estudi de
la configuració de tres dietaris
iniciàtics (Serrahima, Pla i Fus-
ter), i on fa bé de subratllar que la

preocupació per l’organització i
escriure ambestil no s’hande con-
fondre amb fer maganxa.

El valor d’aquest alfabet de
mons literaris no rau només en la
ingent informació, sinó sobretot
en l’actitud d’home de lletres per
part de Sòria quemobilitza sabers
i procediments variats per com-
prendre com s’encarna la vida en
l’art i per a valorar justament la
imatge de vida que presenta cada
autor. A més del que ja hem dit, el
que valore més és el ventall de
perspectives (el coneixement
històric, les connexions culturals i
literàries amb Europa), les pene-
trants exegesis literàries, la
reflexió crítica fonamentada en
una bona bateria d’arguments, el
gustper ladiscrepànciaconstructi-
va, i l’obsessió per la diversitat,
que el du a valorar autors i estèti-
ques que abans potser no arriba a
apreciar. Comvostés ja comprova-
ran, tot ben interessant.

UN PAÍS DE PARAULES

Un alfabet de mons literaris

La cantautora Clara Andrés, fotografiada en un carrer del casc antic d’Oliva. / natxo francés

Francesc Calafat

XAVIER ALIAGA València

“Intente sempre buscar
una imatge a l’hora
d’escriure, com si les
cançons foren haikus”
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