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A diferència del disc anterior, en
Ouiea la banda ha treballat molt
en conjunt, a l’estudi, però
cadascú amb la seua manera
d’abordar el procés. “Jo solc es-
criure sobre la cançó feta, vaig
fent la música i vaig escrivint les
rimes. Kpoll ho famés aviat a l’in-
revés. En tot cas, hem intentat
que el disc tinguera més cohesió
que l’anterior. I Mireia s’ha ani-
mat a escriuremés. Volíemque hi
tinguera més presència, perquè
té una veu preciosa”, sosté amb
referència a la cantant del grup,
responsable d’harmonies vocàli-
ques i tocs soul i pop que fan
créixer les cançons, una mica a
l’estil de Black Eyed Peas, una in-
fluència que admeten sense reser-
ves. En preguntar-li precisament
per les influències, Laguarda bu-
fa, fent entendre que seria un te-
ma llarg de resumir, però esmen-
ta també els caribenys Calle 13,
bandadequè abeurenper abastir
els fragments més descarats i re-
ggaeton del disc, amb l’exponent
mésobvi deCalentúria, cançó llen-
guallarga adornada ambbases or-
questrals ben cridaneres, en un
dels contrastos més aconseguits
de l’àlbum. El llenguatge sexual-
ment explícit l’expliquen com un
tret de positivisme, de goig de viu-
re (“no tenim pèls en la llengua”,
reconeix), però també hi ha espai,
en el disc, per a la crítica política,
aïllada i deixada caure en alguns
temes, directa al fetge en uns al-
tres, especialment en Tot té un

mig i dues voreres, un tema amb
scratching i bases senzilles, de rap
primigeni, sobre les quals apareix
la veu de la diputada de Com-
promís Mònica Oltra denunciant
el temaGürtel i lesmentides ima-
niobres fosques del poder. “La ve-
ritat és que no li demanàrem per-
mís, perquè tot això està en la xar-
xa, però quan ho va escoltar li va
encantar”, assegura Laguarda
amb referència a la interessada.
La cançó també recull les veus
dels dirigents principals del PP,
parla de la destrucció del Caban-
yal i acaba amb la sintoniaAguan-
yar diners del vell programa de
Joan Monleón en Canal 9, en un
altre contrast que sembla diver-
tit, però que té un rerefons viscós
i punyent. “Hi ha una crítica so-
cial, en el nostre disc, però feta
des del bon humor, amb un rotllo
molt positiu. En general, en el
món del rap hi ha poc humor i
provocació, hi ha massa solemni-
tat”, sostenen. Una naturalitat
que apliquen també al llenguatge
col·loquial emprat en les rimes,
capaç de provocar reaccions al·-
lèrgiques als puristes de la llen-
gua, però que els hi atorga
espontaneïtat i cruesa.

S’ha suggerit adés, però musi-
calment, un tret que els diferencia
d’una part de l’escena hip hop, el
seu eclecticisme, el fet d’haver
conreat diversos estils abans
d’atracar en aquell port. En el te-
ma Adolescència, de fet, fan un
repàs irònic que acaba sent en-
tranyable des dels inicis musicals,

quan alguns d’ells feien sorolloses
versions deNirvana i abominaven
de la música electrònica. “Hi ha
gent que no ha conegut res més
enllà del rap, que són molt secta-
ris, i això els limita molt perquè
no saben qui són Led Zeppelin o
Nirvana. Et poden fer una base
acollonant de rap clàssic, però no
saben anar més enllà; això es veu
en moltes produccions. Nosaltres
fa quinze anys que fem música i
ara fem rap, perquè ens mola,
però continuem escoltant tot ti-
pus de coses”, argumenta Andreu

Laguarda. Si escoltes el disc els
has de donar la raó. Ouiea s’obri
amb DKT, un infecciós tema molt
en la línia de l’àlbum anterior que
ha estat la base del vídeo, un tre-
ball ben divertit de Tubal Perales,
responsable també del disseny
gràfic. La banda, de fet, té cura a
l’hora de llançar vídeos potents i
atractius, com ho demostren les

40.000 reproduccions de les
seues filmacions en Youtube.

De seguida, un potent riff de
guitarra dóna color i sabor a Aquí
te pillo, aquí temazo, amb la
col·laboració de la banda d’indie
rock Make Some Are Us. I a
continuació, Coses de la vida, en
un registre reggae “que no és el
nostre”, vehiculat a través de la
col·laboració d’El Papado i Aspen-
cat. “Les peticions de col·labora-
cions han estat posteriors a la
confecció de les cançons, quan
pensàvem que hi mancava un toc
per a arredonir els temes”, explica
Laguarda, que prefereix, per po-
sar un cas, incorporar els vents
orgànics de Lillit i Dionís aTot a la
vida és rap (títol que cal llegir en
clau irònica) que reproduir els
sons de manera sintètica. Dese-
chos, Freddy Beatbox, Orxata
Sound System o els catalans
In*digna són uns altres dels artis-
tes col·laboradors. D’opcions, no
els en falten: a més del treball de
Laguarda en la discogràfica Més-
demil, que el connecta directa-
ment amb l’escena, Rapsodes és
un grup més que integrat en el
circuit de música en català, un
àmbit on estan còmodes, però
que, lògicament, els agradaria
eixamplar. “Encara que hem ac-
tuat a Madrid o França, fora de
l’àmbit de parla catalana és difícil.
Demoment sabemque som al cir-
cuit de música en valencià, que
fins i tot actuem bastant sovint a
Barcelona, i que és la gent que ens
escolta, perònoensagradaria que-

dar-nos sempre en el ghetto”, rao-
nen. Rapsodes presentaren el seu
disc almarç, al concert de falles de
La Gira d’Escola Valenciana, i tor-
narana actuar en el festival Fesllo-
ch, del mateix circuit el dia 9 de
juliol. Abans, demà divendres, dia
13, actuaran a Llíria, la comarca
bressol del hip hop en valencià.
Qui ho havia de dir.

D e les conseqüències que
produeix una crisi, la
quemenys em disgusta i

que inclús m’agrada és
l’obligació de fer neteja i de
repensar-ho tot. En les socie-
tats, però també en els indivi-
dus. Mirar enrere, fer autocrí-
tica. Sense pietat, sense con-
cessions. No pense, només, en
els abusos dels qui han provo-
cat l’actual crisi econòmica,
amb la seua inconsciència i la
seua gola, i que ara paguen els
qui només han vist passar
trens; pense, també, a títol in-
dividual. Sóc aficionat a re-
plantejar-me ocasionalment el
que faig, a revisar calaixos i
arxius, a destruir treballs que
un dia m’ocuparen hores o
dies o setmanes i que, en ha-
ver-los enllestit, potser em
semblaren d’interés. No em fa
pena, això. Res no ha sigut inú-
til, tot suma —sobretot els
errors— a fi que siguem com
som, però hi ha papers que ca-
duquen i que fan, ara, tuf de
florit; esdevenen apèndixs su-
perflus, ens desacrediten. Cal
un estat d’ànim resolutiu, lliu-
re de melancolia, per fer la po-
da. Tot el que hem fet parla
per nosaltres, i en parlarà més
encara quan estiuegem al ce-
menteri. Si assolim alguna me-
na de notorietat, per minsa
que siga, sempre hi haurà el
graciós de torn que, amb l’ex-
cusa de l’amor a la nostra obra
o a la nostra persona —i amb
els beneficis pecuniaris o so-
cials que això li reporte—,
dirigirà els focus no sols vers

aquelles obres nostres de què
estem satisfets, sinó també
cap als avortaments, als pas-
sos en fals, als excessos, a les
vergonyes que, pel motiu que
siga, no suprimírem a temps.
Fan por, els erudits o els fami-
liars que pretenen publicar-ho
tot, exhaustivament, d’un au-
tor, sense calcular què n’aug-
menta o, almenys, no en deva-
lua el prestigi. Els voltors

viuen de la carronya;
i, de voltors —i d’a-
ses—, n’hi haurà sem-
pre. Per això sóc par-
tidari que l’autor
mamprenga les tiso-
res i trie i esporgue a
temps, i en diferents
etapes, aprofitant
els moments de cri-
si. Que l’autor pose
ordre en el seu pass-
at, que el modifique,
que en definitiva tor-
ne a perfilar-se ell
mateix, com a indivi-
du. El passat no és
fix, no és immòbil; el
passat és viu. Podem
intervindre’l. Com?
Eliminant excrescèn-
cies perjudicials,
però també reelabo-
rant, optimitzant, po-
tenciant allò que ens
dignifica. Sempre,
això sí, des d’una mi-
rada lúcida, aquella
que ens veu de lluny,
amb perspectiva,
com allò que real-
ment som: éssers in-

significants perduts dins d’un
món que a penes comprenem i
en la història del qual, per
molt que hi posem l’ànima, la
nostra aportació és
microscòpica, quan no imper-
ceptible. La neteja és benèfica,
produeix la sensació de llit fet,
de taula parada, de dutxa fre-
da. Nets, amb la ment aireja-
da, lliure d’andròmines i de
pols, abordem amb més entu-
siasme l’impuls cap a futurs
reptes. Que ningú, però, no es
desenganye: la neteja, tot i ser
benèfica, no evitarà que un dia
se’ns malinterprete, se’ns ter-
giverse o se’ns erosione.
Involuntàriament o interessa-
dament, tant fa. De voltors -i
d’ases-, n’hi haurà sempre.

E l dia 3 de maig un nombre
important d’universitaris,
amics, col·laboradors o

simplement coneixedors de la fi-
gura de Ramon Lapiedra ens re-
unírem a l’Aula Magna de la nos-
trauniversitat per retre homenat-
ge al primer rector que fou elegit
democràticament pel claustre de
laUniversitat deValència. Els pro-
motors de l’acte eren els Amics
del BEA (Bloc d’Estudiants Ager-
manats), l’associació formada
pels estudiants que, el 1984, dona-
ren suport a aquella primera can-
didatura de Lapiedra. En l’ànim
dels convocants hi havia el fet de
ressaltar la figura cívica i acadè-
mica de l’exrector.

L’afluència de públic i el bon
ambient de la sala reflectia l’esti-
ma que molts universitaris tenim
per Don Ramon, una persona
amable, pacient, generosa…, però,
més enllà d’aquest sentiment, es
notava la complicitat i el respecte
per la manera com aquell rector
va saber liderar la transició
democràtica de la nostra universi-
tat. En la memòria de tots hi ha
les coses fetes: la constitució dels
òrgans de representació que ha-
vien de generarmés participació i
transparència; la recerca d’una
eficàcia millor en la gestió, que

havia de contribuir a augmentar
l’excel·lència de la investigació i la
docència, o la voluntat de promo-
cionar l’ús de la nostra llengua i la
nostra cultura… La tasca, com sa-
bem, no va ser gens fàcil, perquè,
com també sabem, no és fàcil go-
vernar respectant la democràcia.
Els universitaris érem i som una
comunitat ben diversa i governar,
si no a gust de tots, sí de la majo-
ria que donava suport al rectorat,
requeriamoltes habilitats, bende-
mostrades pel rector que, sense
renunciar a les seues idees, sabia
escoltar les idees dels altres sense
defugir el debat i sempre argu-
mentant les seues negatives,
quan pensava que les demandes

plantejades no havien de ser du-
tes a terme. Més difícil, però, era
enfrontar-se als problemes que es
plantejaven des de fora de la uni-
versitat: l’esquerra temia que
anàrem massa lluny pel que fa a
les nostres polítiques de va-
lencianització de la institució

universitària i la dreta no podia
suportar que, senzillament,
anàrem fent camí. L’hostilitat de
certa premsa complicaria encara
més les coses.

En la memòria dels presents
hi havia uns quants discursos
d’obertura de curs, en els quals el

rector solia referir-
se, no tant a les co-
ses fetes comaaque-
lles que es feien, i en
què insistia, sempre,
a donar raons de les
polítiques univer-
sitàries. Així, per
exemple, en el dis-
curs d’obertura del
curs 1986-87 es diu
que l’alt grau de
participació de-
mocràtica en la
construcció de la
nostra universitat
“ha aparegut, a vol-
tes, als ulls d’alguns,
com una politització
de la vida univer-
sitària incompatible
amb la producció
científica”. La qual
cosa, argumenta, és
falsa, perquè “de fet
avui, la Universitat
de València té un
molt bon rendiment
si la comparem amb

altres universitats de l’estat… i
una àmplia i efectiva participació
de tots en el govern democràtic
de la nostra universitat no farà
més que potenciar la bondat del
resultat perseguit”. En el mateix
discurs es pregunta per què “hem
de considerar que les nostres ac-

cions a favor de la llengua i la cul-
tura són polítiques i no pas aque-
lles que s’oposen a l’ús normal del
valencià en la Universitat”.

En aquestes intervencions
públiques i en unes altres es po-
sava en relleu el tarannà de Ra-
mon Lapiedra: la necessitat de la
reflexió, la producció d’un dis-
curs, sempre raonat, que havia de
fer-se públic i esmenar-se si calia.
Lapiedra és, per això, un exemple
d’una manera de governar que
voldríem que fos habitual en les
persones que són elegides per a
servir la cosa pública.

Ramon Lapiedra és un cien-
tífic al qual li agrada fer teoria
sobre les estrelles i sobre les per-
sones; cal dir, però, que les seues
reflexions sobre la condició i els
desitjos de les persones i les políti-
ques de progrés tenen com a ob-
jectiu fer realitat els somnis de
llibertat, benestar i felicitat, que,
a parer seu, sónnaturals ennosal-
tres, els humans. Fidel a les seues
idees, l’exrector Lapiedra va vo-
ler concloure l’acte d’homenatge
raonant sobre el perill que com-
porta el desprestigi actual de la
política i que els ciutadans ens
descuidem i ens allunyem de la
cosa pública.

Iaabel Morant és exvicerrectora
de la Universitat de València.

NOTES DE CAMBRA

Fer neteja

Lapiedra i el discurs universitari

Sexe, mentides i vídeos en Youtube
Llenguatge procaç, crítica social de bon rotllo i eclecticisme, l’ADN de Rapsodes

S i els valors que nodreixen la
democràcia (capacitat
d’anàlisi, pensament crític,

respecte als altres i, especialment,
a les minories, comprensió dels
punts de vista aliens…) no són ob-
jectius centrals del sistemaeduca-
tiu, quin futur ens espera? La pre-
gunta no és nova, tot i que apare-
ga com a leitmotiv de les reflexio-
ns que Martha C. Nussbaum ha
reunit en Sense ànim de lucre
(Arcàdia, 2011). Tampoc no ho és
la resposta, perquè sembla haver-
hi una mena d’acord general en
l’afirmació que els ciutadans es
formen a les escoles i a les univer-
sitats amb un seguit de valors que
constituiran els fonaments del
seu comportament futur. Encara
més: els ciutadans ens formem
també amb l’exemple dels diri-
gents, de la imatge que projecten
diàriament als mitjans i
de la qual deriva el seu
comportament cívic. Cer-
tament, hi hamotius per a
alarmar-se. Ningú amb
dosdits de front podriane-
gar-ho. La crisi profunda
del nostre sistema educa-
tiu, que no té fronteres, i
les actituds de certs polí-
tics nostres, que no s’ente-
nen sinóapartir de princi-
pis morals que haurien de
meréixer el rebuigdequal-
sevolment civilitzada, són
fets inqüestionables que
no faciliten ni l’optimisme
més prudent.

Llibres comel deNuss-
baum posen el dit dins
d’una ferida oberta de fa
temps en la societat
contemporània. Amb la
terminologia de la profes-
sora de Chicago, anem
capa la desaparició defini-
tiva del paradigma del
“desenvolupament humà”
en favor d’un altre model, el “des-
envolupament econòmic”, més
d’acord amb el producte interior
brut, quemesura la vàlua d’un in-
dividu segons la seua capacitat de
generar diners a pesar que ho
aconseguisca ambmitjans moral-
ment (i legalment, fins i tot) ben
dubtosos. Quant de temps fa ja
que les nostres escoles i universi-
tats circulen per aquest territori
tan aficionat a laproductivitatme-
surada en termes rigorosament
quantitatius? I quants professors,
compromesos abans amb certes
utopies i ambplantejaments gene-
rosos pel que fa a la seua
dedicació i als seus interessos,
han hagut de renunciar a tot ple-
gat, fins i tot per a convertir-se en
mers funcionaris del sistema, és a
dir, en allò que sempre havien de-
nunciat com la més baixa
condició de l’educador? Nuss-
baumdescriu un paisatge que ens
és força conegut i hi contribueix
amb una anàlisi que situa l’ensen-
yamentde les arts i de les humani-
tats al centre neuràlgic d’una futu-
ra recuperació del paradigma del
desenvolupament humà. Ho fa,
certament, a partir de dades refe-
rides als Estats Units i a l’Índia,
però tant ens fa, perquèel que con-

clou s’assembla bastant al que ací
mateix també han conclòs tots els
qui, d’una manera o una altra,
s’han preocupat per aquesta me-
na de paradoxa que resulta de
veure’ns caminar sense descans
cap a la destrucció dels valors que
sustenten els comportaments
democràtics, alhora que entonem
els càntics més sublims en favor
de la llibertat i del respecte mutu.
La lluita per aquest nou humanis-
me hauria d’agrupar tots els qui
sempre hem cregut en una
educació crítica, més inclinada
per les preguntes que per les res-
postes, a la manera del Sòcrates
queNussbaum reivindica en cada
línia del seu llibre. Ací, la professo-
ra nord-americana no malbarata
ni una línia. Si cal tenir sempre a
punt la capacitat d’exercir la críti-
ca allà on calga, tampocno és con-

venient oblidar que veure una
ànima en el cos de l’altre és una
conquesta a la qual no hauríem
de renunciar mai. Educar exigeix
fer tots els possibles per descobrir
els “ulls interiors” dels alumnes.
Qui pot negar que en això la poe-
sia, la música, la literatura en ge-
neral són instruments decisius?
Qui pot ensenyar millor que el
poeta o el novel·lista la
importànciadedescobrir lamane-
ra com els altres veuen el món?
Potser les arts i les humanitats no
fan diners, però contribueixen de
maneradecisiva a fomentar els va-
lors de la vida democràtica. Tot
plegat, Nussbaum simplement es
manifesta, però amb una lucidesa
que fa goig. Ara caldria traduir les
seues reflexions al llenguatge polí-
tic, és a dir, imaginar les propos-
tes d’acció més efectives, un terri-
tori que la professora, quan el tre-
pitja, no sembla que domine.

Isabel Morant

Manuel Baixauli

Martha C. Nussbaum. gianluca battista

Ramon Lapiedra.

Rapsodes durant una de les seus
actuacions vibrants. // xepo ws

La neteja, tot i ser
benèfica, no evitarà
que un dia se’ns
malinterprete

Educar exigeix fet tots
els possibles per
descobrir els ‘ulls
interiors’ dels alumnes
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Nussbaum, les arts
i les humanitats
Vicent Alonso

En la memòria dels
presents hi havia uns
quants discursos
d’obertura de curs

“Hi ha una crítica social,
en el nostre disc,
però feta des del
bon humor”

“Hi ha gent que no ha
conegut res més
enllà del rap, que són
molt sectaris”
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