
Ja fa molts anys que Manolo Mi-

ralles i Vicent Torrent sospesen la

possibilitat de repetir l’experiència

de Tocs i vares, un projecte d’inves-

tigació sobre els mecanismes que

han regit històricament la im-

provisació i la innovació en els re-

pertoris populars.

Tocs i vares (1983) fou un aventu-

rat i reeixit exercici de decons-

trucció dels estils musicals propis

de la tradició musical valenciana:

un conscienciós desmuntatge en

peces –els patrons rítmics, me-

lòdics i harmònics o modals – que

després recompongueren al seu

lliure arbitri generant estils nous

en una operació que, malaurada-

ment, ni creà escola ni fruí de

continuïtat. Aquelles vares noves

–batejades amb noms una mica

estrafolaris com havaneria aspra,

calmant llarg, el 2 i 3, etc.–

restaren desades en un calaix de la

nostra mitologia casolana particu-

lar com a cants de cigne d’una

època que tocava a la seua fi.

Amb Vares velles (2004) semblava

que, finalment, Al Tall es llançava

de nou a l’aventura d’intentar apo-

derar-se dels secrets que governen

les nostres músiques tradicionals.

Tanmateix, tot i aconseguir uns re-

sultats ben interessants en alguns

estils –la jota i les seguidilles per

exemple– el joc que donava tot

plegat quedava molt lluny del seu

antecessor i el propi grup insistia

en no equiparar les ambicions d’ara

a les de llavors.

Però algun cuquet se’ls hi va des-

vetllar perquè, sense massa temps

per digerir les aportacions del

nou treball, decideixen de sobte

aprofundir-ne el solc enregistrant

un nou disc en directe on, acom-

panyats d’una dotzena de músics

procedents de diversos àmbits, re-

prenen bona part del seu repertori

per explorar-ne a fons el seu po-

tencial expressiu i mirar de com-

pletar el procés que l’enregistra-

ment en l’estudi no va enllestir.

L’escenari triat fou el del II Aplec

d’Algemesí de Cultura d’Arrel Tra-

dicional, celebrat en aquesta lo-

calitat de la Ribera el passat mes

de maig, i els músics que secun-

daren la formació habitual d’Al

Tall van ser alguns noms habituals

del folk valencià –Ximo Caffa-

rena, Miquel Gil, Eduard Navar-

ro, Spyros Kaniaris, Joansa Mara-

villa–, antics col·laboradors de la

banda com Abdeljalil Kodssi, ex-

Muluk el Hwa, o el músic pro-

vençal Jan-Màri Carlòtti, coneguts

solistes de jazz –Eladi Reinon,

Ramon Cardo, Pedro Aznar–, una

petita quota de sang rockera amb

Arístides Abreu –guitarrista de Se-

guridad Social– i Xavi Sarrià i Mi-

quel Gironés d’Obrint Pas i, ja

per la traca final, l’Escola de Tabal

i Dolçaina d’Algemesí, amb alguns

dels dolçainers més prestigiosos

del País –Xavier Richart, Pau

Puig...– amagats entre les seues

files.

Una producció, doncs, descomunal

que posà a prova la capacitat d’Al

Tall per reinventar-se una vegada

més i que, fins que la publicació del

disc i del DVD ho constate o ho

desmentesca, ens deixà una im-

pressió més que satisfactòria.

Sonaren precisos i contundents en

el terreny familiar, amb una so-

lidíssima base rítmica i unes inter-

pretacions vocals molt ajustades.

En les parts «improvisades» les

evolucions dels músics foren una

mica més irregulars: Reinon, Az-

nar i Cardo s’emportaren l’aigua

al seu molí i ens regalaren, espe-

cialment el darrer, algunes inter-

vencions memorables però sense

eixir-se’n mai dels tractaments

jazzístics i sense atendre les estruc-

tures ni les formes dels models

originals. Un fet que en el cas

d’Arístides Abreu es manifestà en-

cara més descaradament. Tot el

contrari que Eduard Navarro,

Spyros Kaniaris o Ximo Caffare-

na, més embeguts en el projecte i

amb moltes més hores de vol en

aquesta mena d’afers: tots tres

deixaren mostres de la seua sol-

vència interpretativa i Caffarena

disfrutà com un boig anant del

jazz a la tradició i viceversa, en un

trajecte que li resulta ja molt co-

negut i del qual ens n’ha deixat

esplèndids exemples en el passat

–com el disc Colors que enregis-

trà amb Xema Sanabre quan es

feien dir Joc Fora–.

Menció especial mereixen les in-

tervencions d’Abdeljalil Kodssi i

Jan-Màri Carlòtti: la extraordinà-

ria presència escènica del primer i

l’abrandada personalitat del segon

apuntalaren definitivament un es-

pectacle valent d’un grup que, des-

prés de trenta anys de singladura, es

nega a viure de rendes, encara cer-

ca coses noves i se’ns revela amb

una vitalitat insospitada.
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L’ENVIT A VARES D’AL TALL

Josep Vicent Frechina
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De dalt a baix i d’esquerra a dreta:

1. Formació completa

2. Jordi Reig

3. Spyros Kaniaris

4. Eduard Navarro

5. Miquel Gil

6. Miquel Blanco

7.Arístides Abreu

8. Manolo Miralles

9.Vicent Torrent i Abdeljalil Kodssi

10.Vicent Torrent

11. Ramon Cardo


