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Ara, Belenguer és professor de
jazz al Conservatori de València,
en la prestigiosa escola Musike-
ne de Sant Sebastià i està a punt
de fer classes a l’Escola Superior
de Música de Barcelona.

A CarlosMartín, quan erame-
nut, Sedajazz li va fer sentir-se
una “part d’un projecte sòlid en-
voltat de músics increïbles”, on
va tindre “l’oportunitat de tocar
amb Perico Sambeat, Jesús San-
tandreu, Eladio Reinón… i de
créixer i aprendre al costat de
músics” de la seua generació,
“com Pastor, Macián, Belenguer,
Miguel Ángel Bosch, Agustín Fe-
rrer… Treballàvem estils i pro-
jectes diferents i Latino ens
motivà a improvisar i a desple-
gar la creativitat des del princi-
pi”, recorda aquest músic de Se-
daví que, vint anys després, ha
estat cridat per a col·laborar, o
gravar-hi, amb múltiples com-
panyies, tan dispars com la de la
Mingus Big Band, Carla Bley, Be-
bo Valdés, David Bisbal o Alejan-
dro Sanz.

L’origen de Sedajazz es re-
munta a la fi dels 80, quan, “ani-
mat per alguns companys”, Fran-
cisco Blanco presentà “un projec-
te a l’Ajuntament de Sedaví per a
fer un taller de música creativa,
que va acollir més de 100 alum-
nes, una big band i agrupacions
de diferents estils i formats”. Pa-
ralitzat durant dos anys per
l’absència del seu animador, Lati-
no va reprendre el projecte,
quan retornà a València, en
l’Agrupació Musical Santa Ce-
cília de Sedaví, “d’on proveníem
la gran majoria dels músics de la
Big Band”. Aquell any inaugural
de 1991 Sedajazz tenia uns 35

músics, implicats en l’octet de
metalls Saxomania, guanyador
del premi del Festival de Joves
Intèrprets d’Eivissa, la Nova
Dixieland Band i la Big Band. En
l’actualitat, calcula el seu direc-
tor, “si sumem tots els artistes
del nostre catàleg de projectes,
podríem parlar de més de 100
músics”, que han oferit diversos
espectacles, com el Minstrel
Show que presenten aquest cap
de setmana en el festival demúsi-
ca de carrer de Bilbao o el Black
& White Afro Jazz Ensemble,
que és l’oferta més recent de la
factoria valenciana. O com l’oc-

tet Sedajazz Ensemble, que
oferirà el pròxim dia 27 al Jimmy
Glass Club de València un con-
cert per a celebrar el 20é aniver-
sari de totes dues institucions.

Perico Sambeat destaca la ca-
pacitat de Sedajazz de “treballar
en molts fronts diferents alho-
ra”. El 2004, inauguraren també
un segell discogràfic que inclou
ja 18 referències, més de les que
va produir el jazz valencià en
tota la dècada dels 80. Latino, a
més, ha posat en marxa mitja

dotzena de big bands durant
aquests anys i ara, subratlla
Sambeat, “està fent un treball
amb les bandes tradicionals que
crearà planter”. En aquest
àmbit Latino es mostra prudent
i esperançat: “La majoria dels
músics de vent provenim
d’aquestes societats musicals i
hi mantenim un vincle, però en
general la seua orientació és
clàssica”. Tanmateix, algunes co-
mencen a confiar en l’ensenya-
ment de la música moderna i
acullen grups de jazz o d’altres
músiques. Per al director de Se-
dajazz, “açò és ja l’inici d’una
gran revolució musical”.

Sedajazz superà la crisi del
93 i també espera superar l’ac-
tual. “Fent hores i minimitzant
despeses, com tots”, es consola
Blanco, sabedor que “els músics
en general han abaixat els
caixets, fins al punt d’arribar a
tocar per la mateixa quantitat
de fa 20 anys”. En tot cas, hi ha
molts més músics valencians
que viuen hui del jazz que fa
dues dècades. I açò és possible,
en bona part, a la tasca desplega-
da des de Sedajazz amb aqueixa
filosofia tan poc materialista de
ser “un lloc de trobada per a
crear música” que ha generat
un portentós planter de músics
disposats sempre a col·laborar,
perquè, com diu Toni Belen-
guer, “si Sedajazz té problemes
o em necessita, jo no em queda-
ré amb els braços plegats”. El
seu col·lega CarlosMartín consi-
dera que “l’escena jazzística de
València i del País Valencià deu
moltíssim a Sedajazz per nodrir-
la de tants projectes i per la
implicació contínua en la
formació dels músics”.

Passen els anys, però sembla
que algunes coses determi-
nadesnocanvien. Perexem-

ple, la burrera valenciana. Uns in-
dividus no identificats deixaren la
seua signatura en la placa honorí-
fica dedicada a Manuel Sanchis
Guarner a la Facultat de Filologia
el dia que se celebrava el centena-
ri del seu naixement. Per a sec-
tors de la valencianía, després de
trenta anys del seu traspàs, conti-
nua sent un símbol, no tan sols
per les seues idees, sinó essencial-
ment per allò que representa: un
estudiós que esgrimia argu-
ments, practicava el diàleg, cerca-
va consensos i feia una defensa
ètica de l’idioma, característiques
que solen defugir amb virulència
i histrionisme els seus adversaris.

La formació de Manuel San-
chis Guarner fou bàsicament lin-
güística, però el desert cultural i
cívic de la postguerrael va empén-
yer a tocarmoltes cordes i fer tots
els papers de l’auca per a atendre
amb urgència les mancances que
hi havia i construir una cultura
que aspirava a tenir present i, so-

bretot, futur. Va ser l’inicia-
dor de la filologiamoderna a
les terres valencianes, per-
què obrí camins, i amb el ri-
gor del seu temps, posà les
bases de la gramàtica actual
i de la història de la llengua,
de la dialectologia i de la to-
ponímia. Fou també un
etnògraf contumaç, que va
tocar temes de culturapopu-
lar ben diversos (els molins
de vent de Mallorca i les ba-
rraques valencianes, els
vents i el vidre, els refranys i
el cançoner, i, per últim, l’ex-
tensa i divertida recol·lecció
d’enginys verbals que els po-
bles valencians han dit els
uns dels altres), i un historia-
dor solvent, que es mogué
còmodament tant en l’edat antiga
comen la Renaixença o comen la
literatura del segle XX. A aquest
àmbit pertany una de les seues
obres de més projecció, La ciutat
de València. Síntesi d’història i de
geografia urbana (1973), que enca-
ra avui continua sent una obra de
referència, per la seua competèn-

cia comunicativa i per la
renovació dels plantejaments.

Fins ací ens trobem amb un
erudit multiplicat, però bastant
habitual. El que ésmenys corrent
és trobar un professor que consi-
dera la seua tasca com un activis-
me, com una vocació cívica en
pols permanent amb les
dinàmiques immobilistes i folklò-

riques. Tot plegat, un motor clau
—juntament amb molts altres, és
clar— a l’hora demobilitzar cons-
ciències per a defensar que el
valencià, el català de València,
era una llengua tan digna i
necessària com qualsevol altra.
En aquest sentit, s’ha d’entendre
el seu paper coma editor i correc-
tor demuntanyes de fulls, la seua
presència enmoltes institucions i
el seu paper —no sempre bastant
reconegut— en la formació de
mestres i la lluita ferma per la
incorporació de la llengua a l’en-
senyament.

Una part del llegat de Sanchis
Guarner són els arguments que
utilitzà per defensar el poble
valencià i la seua llengua. Com a
home del seu temps, emprava en-
cara un llenguatge d’arrels
romàntiques, però, si li llevem
aquest vernís, tindrem al davant
la idea de la cultura pròpia com
una entitat ètica, perquè és una
font poderosa d’identitat perso-
nal. “Sense sentit de la
continuïtat, no hi ha estímul per a
l’esforç de superació”, digué en
La llengua dels valencians. Per a
ell la llengua era vitalitat, creació
humana constant, ben lluny de
les temptacions localistes, perquè
l’home és veí de la seua ciutat,
però és ciutadà del món.

P oques comarques poden
presumir de tindre una
tradició literària com la

de la Safor, bressol dels immor-
tals Ausiàs March i Joanot Mar-
torell. Això i un present generós
en quantitat i qualitat de perso-
natges de diferents generacions
dedicats a la literatura en la nos-
tra llengua, de Josep Piera, Igna-
si Mora, Josep Lluís Roig o Tere-
sa Pasqual a Maria Josep
Escrivà, per no esmentar figures
emergents com ara Àngels Gre-
gori. Un col·lectiu important
que, de manera més o menys ar-
ticulada, desenvolupava en els
darrers temps una tasca de
promoció i projecció literària de
la producció pròpia i aliena, amb
el referent dels dos encontres de
joves escriptors celebrats a Gan-
dia en el marc dels premis litera-
ris. Però els lletraferits de la co-
marca decidiren emancipar-se i
generar un col·lectiu propi,

Saforíssims SL (Societat
Literària), articulat al voltant
d’una plataforma digital, saforis-
sims.org. La societat i la web es
presentaran de manera oficial a
Gandia el proper dia 24 de setem-

bre, amb una taula redona sobre
“Activitat creativa i literària a la
xarxa”.

”Durant la preparació del se-
gon encontre d’escriptors deci-
dírem fer coses sense haver d’es-
tar pendents dels vaivens polí-
tics”, explica una de les ànimes
promotores de Saforíssims junta-
ment ambChristelle Enguix,Ma-
ria Josep Escrivà, en referència
al canvi de govern a Gandia, ara
en mans del PP. “Ens posàrem a
parlar per trobar la manera d’or-
ganitzar-nos i de les converses

sorgí la idea de la societat
literària i de la web”, diu pel que
fa a la completa plataforma digi-
tal, dissenyada pel poeta i dissen-
yador gràfic Josep Porcar i que
serà gestionada pels autors lo-
cals, Francesc Vila i Jordi Puig.
En la web s’arreplega infor-
mació dels membres del col·lec-
tiu i de les ressenyes i informa-
cions aparegudes al voltant de la
seua producció literària, refle-
xions o apunts de les activitats
en marxa, a més de diversos en-
llaços d’interés i un bloc, entre

altres apartats.
Tot i la focalització evident en

una comarca concreta, Escrivà
nega un rerefons xovinista en la
iniciativa. “La proximitat física
entre nosaltres és el que garan-
teix que puguem treballar bé,
però a partir d’ací volem establir
connexions amb unes altres pla-
taformes. Ens agradaria molt
que fóra una iniciativa que s’es-
tenguera a unes altres comar-
ques”, assegura. Mentre, sobre
els integrants de Saforíssims,
Escrivà apunta que la condició
és escriure creació. “Hi ha molta
gent que té assajos o estudis,
però volíem tindre un vessant
creatiu. Fins i tot tenim perso-
nes que no tenen llibres, però
que ja han publicat alguns poe-
mes o contes. I també ens agra-
daria implicar en les nostres acti-
vitats a uns altres tipus de crea-
dors o artistes dedicats a les arts
plàstiques, lamúsica o la fotogra-
fia”, puntualitza. Una mirada al
present, però també al generós
cabal pretèrit: a més de l’obra
recent, Saforíssims vol, a través
de la web, difondre i reivindicar
els clàssics i, fins i tot, autors
més recents, però ja desapare-
guts, com ara Joan M. Monjo o
Joan Pellicer. Un saforíssim uni-
vers literari a l’abast d’un clic.

L a perversió del llenguat-
ge tampoc no ha fet va-
cances aquest estiu.

Artur Mas parla de “línia
vermella” per a referir-se a les
relacions Espanya-Catalunya.
Ho té clar aquest home. O el
seu inconscient més cons-
cient. Quan parlava dels indig-
nats emprava “línia roja”.

Esteban González Pons, ca-
da dia més eloqüent, assegura
tindre la vareta màgica per a
crear tres milions i mig (exac-
tament) de llocs de treball.
Com? Creant primerament un
milió d’empresaris. El seu
càlcul és contundent: cada em-
presari contracta tres obrers
com a mínim. Gran estadista!
Si ens reprimim el riure, cosa
difícil, l’afirmació ens recorda
les primeres excursions infan-
tils pels diccionaris buscant
paraules grolleres. Un mot
ens duia a un altre i a un altre
sense arribar al significat cer-
cat.

De sobte, als Estats Units
salta l’alarma perquè estan a
punt de perdre la triple A
econòmica. No ho entenen.
Ells, que sempre han estat al
peu del canó de triples A.
Només cal recordar la seua
implicació en la triple A argen-
tina: Aliança Anticomunista
Argentina. Organització para-
policial (diuen) d’extrema dre-
ta que va cometre tota mena
d’assassinats entre el poble ar-
gentí. La coincidència de si-
gles és innocent?

La visita del Papa va donar
material de sobra. Cal desta-
car, però, la veritable croada
de joves amb el somriure a la
boca que va envair les ciutats.
Amb un somriure i sense
deixar un euro per on pass-
aven. No ens havia d’eixir gra-
tis aquest rebombori?

Parlant d’il·luminacions,
genial el discurset de Camps
quan va dimitir. “Me voy ro-
deado de amigos, compañe-
ros, lealtades e ilusión”. Hi in-
clou l’”amiguito del alma”?

De la resta, cap novetat.
Perquè no són novetat Espe-
ranza Aguirre i els seus atacs
de demagògia. En cadascun
destil·la unes idees que avui
farien tremolar Unamuno
(“venceréis pero no convence-
réis”) si la còlera d’aquesta
Aguirre entrara a la seua aula.

Però la gent s’espavila. A
les assemblees de barris, latèn-
cia del 15 M, moviment que ha
envellit el discurs dels polítics
fins a l’obsolescència, la gent
fila prim. Per exemple, si re-
dacten un document dema-
nant que els polítics cobren el
sou base (no els encanten les
retallades?), immediatament
s’hi apunta la correcció: “sou”,
no: “ingressos”. Perquè el sou
pot ser baix, però les dietes i
els complements de tota mena
poden continuar desorbitats.

”Però hem viscut per sal-
var-vos els mots, / per retor-
nar-vos el nom de cada co-
sa…”, escrivia Salvador Es-
priu.

Un humanista a la València del segle XX

“Si sumem tot el nostre
catàleg de projectes,
podríem parlar de més
de 100 músics”

Sedajazz Ensemble
i Jimmy Glass Club
celebraran el seu
20é aniversari

A LA LLETRA

La triple A
Albert Garcia i
Hernàndez

Un lloc per a crear música
L’escena musical valenciana deu moltíssim a Sedajazz

Saforíssims en xarxa
Els escriptors de la Safor s’agrupen en una societat literària i una plataforma digital

Els escriptors de la Safor en una fotografia col·lectiva.

Placa d’homenatge a Sanchis Guarner.

XAVIER ALIAGA València

A l’esquerra, Francisco Blanco, Latino.
Dalt, un assaig de la Sedajazz Ensemble.
Baix, una actuació de la Sedajazz Big
Band l’any 1994. / jesús císcar

“La proximitat física
entre nosaltres és el
que garanteix que
puguem treballar bé”

Francesc Calafat
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