
16 de setembre de 2002.

Guadalajara, Jalisco

Estem a la terminal d’autobusos, la
Montserrat, jo i el quatre nens. Els
petits ja fa estona que dormen al
damunt de la pila de bosses i male-
tes. Portem només la meitat dels
dies a Mèxic i ja anem molt més
carregats que quan vam sortir de
casa; aquests quinze dies amb la fa-
mília de Guadalajara ens han fet
agafar sobrepès en més d’un sentit.
Per no parlar del guitarrón de
mariachi amb estoig que vaig po-
der regatejar (60 monedes) al pro-
pietari d’una botiga de Paracho,
només perquè el vaig agafar una
mica distret fent dits per bulerías. I
encara ens falten quinze dies més al
D.F. A veure si ens acabem empor-
tant una marimba i tot!

El pullman fa tard. No és l’ha-
bitual en aquesta mena de trans-

port, però aquest fa tard. Faig una
volta per l’estació i ells ulls se me’n
van cap a una leona. Hi ha una pila
d’instruments. Una tarima, quija-
da, l’arpa petita, jaranes i requintos,
amb i sense funda. Els seus propie-
taris: una colla, tipus «costeño»,
parlar jarocho. Quasi cap encara
no havia nascut quan jo vaig emi-
grar de Mèxic. Parlem: són de Jál-
tipan, al sud de Veracruz. Han estat
tocant a Jalisco. Esperen el mateix
camió que nosaltres.Tenen bolo al
cap de dos dies al D.F. Precisament
al Museo Nacional de Culturas
Populares (o «Posturas Copulares»,
per als amics), al centre de Co-
yoacán, els meus antics barris, prop
de casa dels pares de l’Alina i el
Rafael, on estarem els propers
dies. Em compro el CD que em
serveix per entretenir la son. L’es-
colto a l’autocar contínuament,

acompanyat amb les imatges d’una
pel·lícula infumable d’aventures.
Em transporto al sud de Veracruz,
un quart de segle enrere, imagino
noves globalitats, ploro i ric amb el
son jarocho actual i futur. Espero
amb impaciència la cita del fan-
dango de l’endemà passat.

30 de març de 1981.

Coyoacán, D.F.

Ens preparem per anar a Tla-
cotalpan. Allí ens espera Andrés
Alfonso, el vell arpista.Vam quedar
al febrer a la festa de la Candelària
que el visitaríem. Hi anem José
Ángel Gutiérrez, que ha deixat el
grup Mono Blanco, i la meva a-
miga Alina, tots tres amb l’arpa, la
jarana i la guitarra de son dins el
VW escarbat. Allá ens espera una
altra amiga del port de Veracruz,
Adriana Cao, i tots plegats rebrem
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LOS COJOLITES
Crònica d’un retrobament

Panxito



unes lliçons magistrals. La nostra
amiga té casa amb piscina i podem
passar uns dies de molt profit.A la
festa de la Candelària hi va haver
molt de vers improvisat, fandango,
toritos, mostra de músics tradicio-
nals, correbous, castells de foc, i no
ho oblidarem mai. Ara ja fa uns
anys que hi anem uns quants del
D.F., fins i tot ens afegim a les to-
cades. Està començant una mogu-
da nova. Fins ara el son jarocho
que s’escoltava era el dels discos i
de les pel·lícules dels anys 40, tot
deformat i mixtificat, folkloritzat,
comercial i espectacular. Havia
perdut arrels i autenticitat. Ara, de
cop i volta, agafa força una festa
tradicional i descobrim un gènere
viu, fort, arrelat… Tots ens hi llan-
cem de cap. És com una febre,
l’Institut d’Antropologia ha publi-
cat un disc amb enregistraments
de camp de son jarocho, aconse-
guim més gravacions de Warman o
Hellmer, anem pels pobles amb la
gravadora, els vells jaraneros com
Arcadio Hidalgo tornen a estar en
actiu i esdevenen mites. On anirà a
parar el son jarocho?

2 d’agost de 2003.

Argelaguer, la Garrotxa

Hi ha ha concert al Solc. Estem a
punt de marxa. La família ja és el
cotxe, carreguem la furgoneta. La
banda ja està preparada. Ricardo
Perry fa un comentari sobre els
pantalons d’en Joel. Aquest s’em-
prenya, el seu germà li fa costat.
Hi ha una picabaralla. Noé Gon-
zalez, l’estrella del requinto, el
germà gran, el director musical
del grup, decideix quedar-se a ca-
sa, interrompre la gira. Porten uns
quants dies fora de Jáltipan. Han
estat fent una gravació publicitària
per a Televisión Azteca a Mèxic,
alguns concerts i tallers a Cali-
fòrnia, amb els que han pagat el
viatge a França, on han estat a tres
festivals de música tradicional. De
cop i volta tot es desmunta. LOS

COJOLITES, banda sonora del
Subcomandante Marcos i del film
de Salma Hayek, apadrinats per
Lila Downs, oscaritzats a Holly-
wood, saludats per Bush i foto-
grafiats amb García Márquez, es
barallen i el concert a Olost pe-
rilla. Ja d’entrada, han vingut sen-

se el percussionista, que no ha
pogut fer la gira, i ara només fal-
tava això…

En mitja hora tot es normalit-
za, endevino que aquest és el pa
de cada dia. Ricardo Perry, pro-
motor del projecte, ideòleg,
periodista, militant, tira endavant
la familia COJOLITE, la banda, la
revista Son del Sur, el Rancho
Luna Negra.Tot va dins del Cen-
tro de Investigación y Documen-
tación del Son Jarocho, A.C., una
associació que organitza semina-
ris, tallers, festes…, un exemple
modèlic, un projecte de vida, una
despesa d’energia incalculable. La
mainada, d’alguns dels quals és el
tutor legal el mateix Perry, fluc-
tua entre l’esperit rebel i rebec i
l’agraïment filial, la contradicció
és el so dominant. Es fa difícil
conciliar el projecte col·lectiu
amb els anhels personals; la ma-
duresa i la reflexió estan domina-
des per l’instint dels sentiments i
les passions.

Dels nois COJOLITES, en
Benito és el més compromès amb
el projecte cultural, els altres li fan
costat. Saúl sempre està de bon
rotllo. Noé González és una auto-
ritat indiscutible, el mestre dels
tallers infantils del quals va néixer
el grup. Nora, la balladora, és la
mare del seu fill, en Noé petit, el
Chiquilín. Tots dos donen una
imatge molt especial al grup. Joel
és un veritable monstre musical.
El seu talent és fora mida, ha con-
vertit la guitarra de son o leona
tradicional en un baix acústic
actual absolutament contundent i
original. Toca l’arpa com un vir-
tuós del vessant espectacular del
son jarocho. La seva escola és el
carrer, la cantina, la nit. Des de
molt petit ha patit la vida de
músic. Diu que està avorrit i insa-
tisfet. Només es transforma a l’es-
cenari.

18 de setembre de 2002.

Coyoacán, D.F.

L’acte a «Posturas Copulares» és un
èxit sense precedents. L’associació
organitzadora, El Hijo del Cha-
huixtle, no entén d’on surt tant de
públic. Intenta rendibilitzar aquest
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fet i improvisa una mena d’assem-
blea popular, amb enquesta so-
ciològica inclosa, al mig del recital
de LOS COJOLITES, que pel que es
veu, estan més de moda del que els
Chahuixtles es pensaven El res-
pectable protesta. Estem de festa i
prou. Volem escoltar música, les
cançons, veure el ball, ballar. Estem
de festa i no de míting. Els orga-
nitzadors intenten dirimir si ha
funcionat més el boca orella, les
falques de ràdio, el mailing o l’e-
mailing. Un espontani esbronca
l’organitzador, aquest el repta a
pujar a l’escenari i fer-lo fora si és
tant valent. Benito, de LOS CO-
JOLITES, posa pau, humor i música;
el Chiquilín s’enfila al cajón, fa
caure el djembé per terra, hi seu a
cavall, repica amb les manetes,
baixa a la tarima, treu a ballar la
gent, torna a l’escenari, fa sonar un
cornetí que li han comprat al par-
tit del Guadalajara, crida una vers a
coll del seu tiet, dirigeix la colla i
fa l’anunci que la seva mare, la
Nora, balladora titular, acaba de
parir el seu germanet i diu a la
gent que comprin el disc.Té qua-
tre anys.

Un servidor ho va enregistrant
tot amb el video. Un COJOLITE

l’ha reconegut i diu al respecta-
ble que prenguin exemple del güe-
ro, que els ha conegut fa dos dies al
camió i sense haver-los escoltat
mai s’ha comprat el disc, i després
d’escoltar-lo ha vingut al concert.
Tothom riu i molts compren el
Conejo.

Després del concert ens acos-
tem per parlar amb COJOLITES, i
sobretot per veure les transforma-
cions de la dotació instrumental
que ha experimentat el son ja-
rocho tradicional en aquests 20
anys: requintos amb cutaway i cinc
o sis cordes en comptes de quatre
recuperació d’afinacions i sones
en desús, creació de nous patrons,
incorporació de la guitarra de son
baixa amb una nova funció de
baix, en comptes de melòdic greu
i prou, recuperació del marimbol
o marímbula, pandereta, quijada i
guacharaca, nova incorporació
del cajón peruà, congas, djem-
bé… 

10 d’agost de 2003.Tarbes,

Occitània

S’ha acabat l’aventura. Queden
enrere el fandango a la plaça del
poble, els tallers a Argelaguer, les
sessions de nit a bars musicals i de
vespre als càmpings, l’entrevista a
Àlex Gorina, el concert d’Olost,
els dinars i les llargues converses.
Un viatge esgotador i a preu fet
amb la furgoneta, travessant els
Pirineus per totes les collades i
ports de muntanya, per arribar a
temps a les proves de so abans de
Pedrito Díaz, que ha vingut amb
l’orquestra des de Cuba. El Festival
de Música d’Amèrica Llatina dels
Pirineus, a Tarbes, deu haver pogut
pagar la fiança que el govern de
l’Havana demana als organitzadors
per assegurar-se la tornada dels
artistes al país d’origen. Però nos-
altres estem en dejú, a deshora i no
es pot menjar res. Només hi ha un
formatge que no entra en els pa-
ràmetres d’allò que és comestible
per a la gent de Jáltipan. Les cerve-
ses les cobren als músics (perquè
només així poden fer negoci; si no
les cobren als artistes, a qui?). Pot-
ser així és millor.

Esgotament. Descans. Deixo
LOS COJOLITES en mans de la seva
road manager a França, la també
jarocha Ishtar Cardona. S’han dei-
xat la jarana del Chiquilín a casa.
També van perdre el cornetí a

Coyoacán. Però, la jarana, la recu-
peraran, degudament restaurada
per en Sedo García, que s’ha con-
vertit en un veritable especialista
en instruments del son jarocho.
Ells no oblidaran aquests deu dies
a Catalunya, s’ha creat un lligam
estret i una amistat que durarà i
donarà fruits. De tots els concerts,
potser el de La Guixera ha estat el
més intens i, a la vegada, íntim,
amb una sonorització molt bona i
per a un públic eclèctic i molt
proper que omplia el petit local. Si
els objectius eren compartir cultu-
ra, experimentar el fandango jaro-
cho en context català, aprendre
festa, fer disfrutar, al màxim, crec
que s’ha aconseguit.

«Hasta siempre, COJOLITES!»C
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