
per l’Institut Valencià de la Músi-
ca per al festival Xàbiajazz 2007,
va acaparar distincions pertot
arreu. Per a aquest projecte va
convidar a cantarMiguel Poveda,
igual que per a Ademuz (1995) va
convidar Enrique Morente. La
relació amb el flamenc ha estat
una constant des de llavors, però
també ha posat accent jazzístic a
la música renaixentista i al cant
gregorià, s’ha relacionat amb el
hip hop i el funk i ara estudia les
músiques del Magrib per a les
seues classes en la Berklee.

“Hi ha qui considera que les
meues composicions per a fla-
menc són diferents de les de jazz,
però jo crec que no”, assegura.
“És la mateixa aproximació, amb
una sèrie d’acords i emdeixe por-
tar o imbuir per l’atmosfera, que
és el que faig quan toque jazz i
improvise. En el fons és el ma-
teix, encara que canvien les for-
mes o els ritmes”. La clau de la
seua filosofia és que “el jazz és
universal i pot enriquir qualsevol
música amb què s’associe”. I la
tendència actual és, segons sem-
bla, a associar-se. En una entre-
vista publicada per la revista de
Xàbiajazz, Sambeat considerava
que “vivim una època de naciona-
lismes en el jazz” i ho veu com
una “tendència natural, tal vega-
da com ja va ocórrer amb lamúsi-
ca clàssica en el segle XIX, amb
Bartok i altres”. Èmfasi en la iden-

titat davant de la globalització?
“Probablement tinga a veure
amb una afirmació de la identi-
tat”, accepta, “però en el sentit de
pensar que mai no tindràs una
veu pròpia i tan personal tocant
estàndards del jazz commarcant
un accent propi que tinga a veure
amb les teues arrels. Ací tenim
molta sort de tenir una música
tan rica com el flamenc”.

Perico Sambeat compon sen-
se parar, però també practica
estàndards sense parar. “Com-

pondre és una tasca àrdua, però
sóc molt cabut. Cada nota d’un
dels meus temes és un part. Tots
passen severs controls de quali-
tat i al final ho trac a la llum
perquè estan mig bé. Però mai
no oblide d’on ve la meua músi-
ca, en ma casa practique només
estàndards, em pose el metrò-
nom, em grave i ho escolte i dic,
açò sí i açò no”. No es planteja
objectius a llarg termini. “Sé que
prompte o tard faré un disc de

big band que no siga flamenc,
perquè a poc a poc vaig escrivint
coses i potser en el futur treba-
lle amb cordes. Veurem, deixe
que les coses fluïsquen”.

Respecte al jazz valencià con-
sidera que “cada vegada hi ha
més nivell, alguns dels meus
músics favorits estan ací”. “Però
no sé si aquesta societat, Valèn-
cia en particular, està a l’altura
dels seus músics”, confessa. “El
pressupost per a ajudes
discogràfiques a Catalunya és 10

vegades més alt que el
d’ací i no hi ha un auditori
amb programació contí-
nua de jazz com allà. El Pa-
lau de la Música es limita
a fer un festival anual on
els valencians han de to-
car a taquilla. Cal llevar-se
el barret davant del festi-
val que va organitzar fa
poc un club privat com el
Jimmy Glass, sense cap
ajuda pública, i comptant
amb músics valencians a
caixet. No aspire que siga
com París, on un 35% de la
programació ha de ser
francesa i el músic està
protegit, però sí, almenys
com Barcelona"

A Barcelona resideix el
trombonista valencià Car-
los Martín, el primer
àlbumdel qual, gravat aNo-
va York, ha tingut també
amb la col·laboració de

Sambeat i està a punt d’apa-
réixer. També veurà la llum en-
guany el nou àlbum de la Seda-
jazz que dirigeix Francisco Blan-
co i on figuren temes arreglats
per Sambeat i pel també saxofo-
nista Jesús Santandreu. La
col·laboració amb músics valen-
cians és permanent. "Ací hi ha
una bona cultura jazzística des
de fa temps, però", puntualitza,
"cal alimentar-la perquè no llan-
guisca".

tur", assenyala.
Amb tot, una bona idea i

uns grans personatges no fan
una novel·la. Resta encara
l’execució. I la d’Anna Moner
sobta per l’acabat i la seua
maduresa. És un avantatge
haver encetat un projecte
així passada la quarantena?
“Tindre aqueixa edat és un
avantatge per a tot”, diu en-
tre rialles. “La veritat és que
això m’ha donat seguretat
per a moltes coses, per a pen-
sar i per assegurar-me en
qüestions que potser abans
dubtaves més”, rebla.

És difícil parlar de Les
mans de la deixebla sense
aportar-hi claus argumentals
que el lector no hauria de
conéixer. Potser podríem
aclarir que ens hi trobem tra-
ces de la novel·la gòtica de
Mary Shelley o Bram Stoker
amb un discurs actualitzat
que entroncaria amb obres
més recents com ara El per-
fum de Patrick Süskind.
S’inaugura un nou gènere a
casa nostra? “La novel·la és
gòtica sense ser-ho, històrica
sense ser-ho del tot i
psicològica sense ser-ho tam-
poc. No acaba de ser res en
concret”, al·lega. Un thriller?
"Això, sens dubte", reconeix.
I ens avança una cosa més: la
nova novel·la que porta entre
les mans també ho serà.

E l bateig literari d'AnnaMo-
ner és una bona sorpresa.
Les mans de la deixebla,

premi Enric Valor, és una propos-
ta potent i suggeridora que, amb
l'evocació de l'univers de
Frankenstein, ens transporta a
la temptació fàustica, a l'explo-
ració dels límits i als problemes
de l'excés. El període no podia
ser més adient: el segle XVIII,
època en què l'anatomia i la ci-
rurgia viuen una forta embranzi-
da. El personatge que irradia la
trama és Fabrizzio Scorza, lliu-
rat a combatre els prejudicis i les
teories fantasioses sobre el fun-
cionament del cos. Pertany al lli-
natge de metges que dissequen
l'interior de l'ésser humà per
conéixer-ne elsmecanismes, des-
cobrir-ne els components in-
terns que l'erosionen.

Per a aquells metges, formu-
lar les lleis que regeixen la vida

és camí per accedir a les veritats
fonamentals. La matèria està ca-
rregada de psicologia o espiritua-
litat, ja que, en darrer terme, és
un reflex de Déu. Per a Scorza,
les anomalies físiques no eren
cap aberració ni cap cosa de-
moníaca, eren producte de l'at-
zar, una singularitat que calia
respectar. El subjuga la bellesa
de la deformitat, allò únic que
integra l'impossible i el prohibit,
i que origina figures atordidores
i úniques. El periple biogràfic del
metge és una immersió total en
la mort i en les deformitats per a
extraure'n vida i compensar, ni
que siga mínimament, les man-
cances de la biologia. És una
opció sacrificada, torbadora,
però també fascinant, perquè és
una aventura per geografies des-
conegudes. El viatge culmina a
València i amb la descoberta de
Brunel·la, que reuneix allò que
més l'enlluerna. El metge la pre-
para perquè preserve i desenvo-
lupe els seus coneixements. Per
a protegir-la de la societat, la fa
viure en una bambolla, al marge
de l'espantosa vida quotidiana.

Quan falta el mestre, la prota-
gonista es concentra en el seu
miratge, un espiral on passat i

present, desig i somni s'encade-
nen en una realitat sense retorn.
Figura obsessiva i sense escrú
pols que fa el que siga per dur a
terme els objectius. Encara que
és una baula del seu valedor, el
seu univers ja és un altre, és un
terreny clos, sense déu, però po-
blat d'esperits i dimonis i amb
els efectes ennoblidors i embruti-
dors de la natura. A causa del
seu caràcter, l'ajudant esdevé un
supervivent, una ombra d'aspec-
te horripilant i costums insòlits,
però que malgrat tot conserva
un punt de tendresa i humanitat.
Els tres personatges són tres an-
gles d'una mateixa figura.

Els punts forts de novel·la són
la història absorbent que encade-
na uns personatges plens de
plecs i la creació d'un clima em-
bolcallador, de reverberacions
simbòliques, opressiu i tenebrós
per la combinació i el contrast
de bellesa i monstruositat, de
luxúria, morbositat i terror, en-
mig d'escenes saturades per la
descomposició i les aromes flo-
rals. Per la força amb què Anna
Moner basteix aquest relat desas-
sossegador Les mans de la deixe-
bla és un títol que paga la pena
recordar.

E stalviar: “No consumir,
no despendre, no es-
merçar, no emprar (al-

guna cosa)”. A la mentida de
l’estalvi de la cosa pública cal
afegir la perversió de fer-ho
només contra els ciutadans,
fins i tot contra els funciona-
ris, mai contra la resta (ges-
tora) d’aquesta cosa pública:
aquells que la governen.

La sèrie d’exemples es
multiplica cada dia.

Un exemple: quant costa-
ria gestionar administrativa-
ment tot un barri habitat per
més de 10.000 persones, de
les quals del 30 al 40% estan
a l’atur i el 70% per sota del
llindar de pobresa? Ni idea.
Però les xifres serien especta-
culars. Sempre es pot dema-
nar el típic estudi caríssim,
un més, a qualsevol afavorit
subcontractat. Aquest barri
s’anomena Parc Alcosa, a 8
km. de la ciutat de València.

Un barri que gestiona
autònomament els serveis
que l’administració denega:
neteja, reciclatge, iniciatives
econòmiques de supervivèn-
cia, acció social, formació,
ocupació en règim de coope-
rativa, creació de 120 llocs de
treball i un llarg etcètera. Tas-
ques que funcionen dins d’un
marc jurídic de subvencions
que s’han tallat des de fa sis
mesos. Quina és la quantitat
que Ajuntament i Generalitat
els deu? 320.000 euros. Ho
traduïm en despeses de die-
tes, cotxes oficials, sous i com-
plements de la classe políti-
ca? Més fàcil: la meitat del
què va costar la pantalla de
l’hospital La Fe, que ara no
funciona.

Quin és el problema,
doncs? Potser que es tracta
d’un exemple perillós, que
mostra com podrien ser de
diferents les coses.

La gent del barri involu-
crada cobra un sou igual,
faça la tasca que faça: al vol-
tant dels 1.000 euros. L’ass-
emblea, a banda de participa-
tiva, és decisòria. Decisòria,
què has dit! La solidaritat és
un concepte viu. Ara es man-
té la lluita perquè propietaris
de locals o proveïdors han
ajornat els cobraments. Al-
guns dirigents estan en vaga
de fam per a reivindicar el
que és seu.

Com estalviaria l’adminis-
tració en aquest cas? Amb
subcontractes, perquè, ja se
sap, la gestió privada és la
millor. Ja hem vist com n’és
de millor, sobretot per als
propietaris de la gestió priva-
da.

Un dels membres de la
Koordinadora de Kolectivos
del Parke ens deia: “Allò que
fot l’amo és que el miren als
ulls”. Qui sap si és per això,
mirar als ulls dels banquers,
que Islàndia continua amaga-
da i silenciada en la reunió de
Davos. Exemples que cal ama-
gar, silenciar... estalviar.

LES MANS DE LA DEIXEBLA
Anna Moner
Edicions Bromera
Alzira, 2011
228 pàgines

A LA LLETRA

Estalviar
Albert Garcia i
Hernàndez

UN PAÍS DE PARAULES

Les tenebres de la gosadia

Francesc Calafat

“Compondre
és una tasca
àrdua, però
sóc molt cabut”
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Ve de la pàgina 1
Dos dels millors àlbums de jazz
que es van publicar el 2011 a Es-
panya tenien com a líder o convi-
dat Perico Sambeat. Amb el con-
trabaixista Javier Colina i Silvia
Pérez Cruz, va gravarEn la imagi-
nación, disc on es revisen clàssics
cubans. També l’acompanyava
Colina enBaladas, on el saxofonis-
ta valencià du a terme “un treball
que ha estat latent entre elsmeus
projectes des de fa anys”, un re-
pertori de temps lents amb
estàndards del jazz, boleros i fins
i tot a alguna copla. Era un disc
plàcid, homogeni i amb repertori
alié, molt diferent del que acaba
de gravar amb Jeff Ballard, titu-
lat Elastic. “En realitat, jo he fet
molt pocs discos homogenis i
aquest nou disc és divers, tot te-
mes meus, i energètic, amb una
mescla de temes straight i també
bastant contemporanis i altres
en l’ona groove [amb sentit rítmic
que convida al ball], algun dels
quals elèctric, perquè utilitze pe-
dals i és un poc funk…", explica
Sambeat per reforçar la tria de
Ballard en aquest àlbum. “Jeff to-
ca açò increïblement bé, ja que
va estar quatre anys amb Ray
Charles”.

El guitarrista portugués An-
dré Fernandes, el pianista belga
Eric Legnini i el contrabaixista
francés Thomas Bramerie com-
pleten el quintet amb què Perico
Sambeat ha gravat el que serà el
seu pròxim àlbum com a líder.
“La bateria estava clara, perquè
Jeff vivia a Barcelona i he tocat
amb ell des de fa anys”, explica el

saxofonista sobre l’elecció de la
banda. Respecte als altres: "Amb
Bramerie vaig tocar fa un parell
d’anys a París, en el grup de Bru-
ce Barth, i em va encantar; entre
els pianistes possibles emvaig de-
cantar per Eric Legnini, amb qui
també havia tocat fa temps a Pa-
rís i ésmeravellós; quant a André
Fernandes, a banda que és un
dels meus guitarristes favorits,
per a la música que volia tocar
podíem haver triat un altre vent,
però vaig preferir la guitarra, per-
què en els temes més contempo-
ranis, on utilitze pedals i sone
més elèctric, m’anava millor una
veu que poguera tant doblar les

meues melodies com crear at-
mosferes en el terreny har-
mònic".

Pròxim a 50 anys, Sambeat
considera “no haver canviat
molt” al llarg de la seua carrera.
“Continue gaudint moltíssim to-
cant aquesta música, estimant-la
i vivint d’això”, afirma. “Emconsi-
dere molt afortunat”, manifesta
més de trenta anys després d’ha-
ver decidit dedicar-se al jazz, ha-
ver recorregutmón i haver col·la-
borat amb desenes de músics
com Mark Turner, Kurt Ro-
senwinkel, Brad Mehldau, Ber-

nardo Sassetti, Pat Metheny, Wa-
llace Roney, Carlos Barretto, Mi-
chael Brecker, Maria Schneider,
Larry Grenadier, Kalman Olah,
Tete Montoliu, Marc Miralta, Ge-
rardo Núñez, Chano Dominguez
o Victor Mendoza, entre altres
d’una llarga llista d’experiències
enriquidores. “He fet el que he
volgut, sense fer la més mínima
concessió artística. Mai no havia
somiat de sentir-me tan còmode
musicalment com em sent ara,
entre altres coses, perquè la veri-
tat és que no tenia molta con-
fiança en el meu talent quan vaig

començar”.
—Ningú no ho diria.
—Fer-me músic va ser una de

les primeres decisions de la
meua vida. Feia COU i no veia ni
sola una carrera en l’horitzó que
m’agradara. Empreguntava si po-
dria fer-me músic, encara que
pensava que igual no hi serviria
molt. Però vaig arribar a la
conclusió que només que pogue-
ra tocar amb una orquestreta
fins que em morira, seria feliç.

—Per què el saxo?
—Devia tenir 18 anys i tocava

la flauta, però vaig pensar que

amb una flauta no eixiria avant,
llevat que fora un virtuós. Vaig
provar amb el saxo, em vaig dir
’que fàcil!’, i fins ara.

Fins ara és una trajectòria
amb nombrosos premis i reco-
neixements. El seu àlbum Ziribu-
ye, gravat amb un sextet i amb la
veu de la seua neboda Elma Sam-
beat que canta un tema en
valencià, va ser situat per la revis-
ta Cuadernos del Jazz entre els 10
millors discos espanyols de la dè-
cada passada. I Flamenco Big
Band, el seu primer projecte com
a director d’orquestra, produït

L a d’Anna Moner (Vila-
real, 1967), artista plàstica
esdevinguda escriptora,

ha estat una irrupció en la litera-
tura, tardana però poderosa. Fa
poc va sorprendre amb la seua
primera novel·la, Les mans de la
deixebla (Bromera, 2011), un vo-
lum premiat amb l’Enric Valor
que ens transporta a obscures
pràctiques quirúrgiques del se-
gle XVIII a través d’un pertorba-
dor triangle —el cirurgià Scarpa,
la seua aprenenta Brunella i l’es-
trany Zacaries— i una no menys
inquietant ambientació gòtica.
Un llibre cru, a voltes incòmode,
ben documentat, executat amb
una prosa sòlida i elegant.

Parlem amb Moner en l’estu-
di de Beneixida que comparteix
amb la seua parella artística i
sentimental, Sebastià Carratalà.
“L’art és una part essencial
meua, perquè ja fa vint-i-cinc
anys que fem treball artístic en
equip, amb el que això suposa
d’estar d’acord, tindre els ma-
teixos objectius... És una mane-

ra totalment diferent d’operar a
com afronte la literatura, on es-
tic a soles”, afig. Potser per això
va tardar tant a donar el pas d’al-
ternar els llenços amb el teclat
de l’ordinador. “Em va costar
molt decidir-me i va ser Sebastià
qui m’hi va empentar. Tens por,
no et veus capaç de transmetre
tot el que et fa voltes per dins,

penses que el que t’agradaria lle-
gir no sabràs escriure-ho”, con-
fessa. Però va fer un relat, pre-
miat per l’Ajuntament de
Castelló el 2006. I llavors, sí, es
va deixar caure pel pendent in-
cert de la novel·la. “És un camí
costós, una carrera de fons, com
m’adverteix sovint Manuel Vi-
cent”, diu en referència a l’es-

criptor castellonenc, a qui reco-
neix com a mentor, juntament
amb l’escriptora Pilar Pedraza.
“Però sobretot t’ha de divertir. I
a mi em diverteix molt”.

Això es nota. Les mans de la
deixebla traspua entusiasme,
passió. Potser pels seus perso-
natges rotunds, sobretot Brune-
lla, la torbadora deixebla que és
el motor d’una narració no apta
per a esperits impressionables.
Literatura allunyada del cànon
de novel·la històrica per a tots
els públics que regna en les pres-
tatgeries. “Em digueren que si
volia contar aquest tipus
d’històries havia d’entrar amb la
destral i arribar fins la medul·la.
Era un bon consell”, relata. El
repte era trobar un equilibri.
“Ser gore per a mostrar sang i
fetge no m’interessava. M’atreia
la perversió refinada. Els meus
personatges no són psicòpates,
sinó gent amb una obsessió con-
creta en una època i en un lloc
concrets. Tampoc no volia ser
jutge, sinó conduir un poc la
reflexió i projectar-la cap al fu-

ANNA MONER ESCRIPTORA

“No m’interessava ser ‘gore’,
m’atreia la perversió refinada”

Reconeix com a
mentors els escriptors
Manuel Vicent i Pilar
Pedraza

L’escriptora Anna Moner. / jesús císcar

Un nou disc de jazz energètic
Amb ‘Elastic’, Perico Sambeat s’allunya del to plàcid de l’àlbum ‘Baladas’

XAVIER ALIAGA, València

D’esquerra a dreta, coberta del
disc de Perico Sambeat amb
Tete Montoliu, el saxofonista
en una sessió d’assaig per al
nou disc i Sambeat tocant
el piano als sis anys amb la
seua germana. / esther
cidoncha / tania castro

“Continue gaudint
moltíssim tocant
aquesta música,
estimant-la i vivint d’això”
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