
El marc majestuós del Casino

d’Algemesí ens aixopluga de la

forta tempesta desencadenada

sobre la Ribera una vesprada de

dilluns del mes de setembre.

Només falten dos dies per a la

celebració de la diada de la Mare

de Déu de la Salut, festa grossa

d’Algemesí, on La Muixaranga

retrà els honors a la patrona. Dar-

rere els finestrals del Casino, amb

poca concurrència, donat el temps

que fa, Mara Aranda i Efrén Ló-

pez, fundadors del grup L’HAM DE

FOC, ens conten les intencions

d’aquesta nova formació musical i

el contingut del seu primer CD,

que durà per nom U pel fet de ser

el primer i també perquè la forma

d’aquesta lletra, redescoberta a

Creta pels dos components, recor-

da la forma d’un atifell obert que

pot guardar tot allò que se li

cante, deixant fluir per la seua

obertura tot el seu contingut per

tal de difondre’l per tot arreu.

L’HAM DE FOC sintetitza la

fusió de l’aigua i el foc, dos ele-

ments que en algunes tradicions,

com ara la xinesa, representen la

màxima vitalitat. Aquest projecte

va néixer a principis del 1998,

fruit de l’entesa de Mara i Efrén

en la seua confluència al grup

CENDRAIRES també d’Algemesí.

El que en un principi anaven

composant tímidament a casa es-

devingué un pom de cançons que

no han pogut mantenir en secret;

una imperiosa necessitat de com-

partir-lo els ha abocat indestria-

blement a passar per l’estudi de

gravació.

Mara i Efrén tenen un passat

musical bastant diferent: Mara

gaudeix d’una veu envejable que

ella mateix ha anat polint. Diu

que ha cantat des de sempre, que

la seua vida i la música van estre-

tament lligades i difícilment po-

dria entendre el món prescindint

de la música; ella va començar

amb els components del grup

CENDRAIRES abans de configu-

rar-se aquesta formació. Efrén,

per la seua banda, ve del món del

rock. Apassionat per la música

heavy en la seua adolescència, co-

mençà a tocar la guitarra elèctri-

ca. La seua curiositat per incor-

porar nous instruments al rock,

com ara el buzuki i el sitar, i la

col·laboració com a tècnic amb el

grup TRES FAN BALL i posterior-

ment amb CENDRAIRES el decan-
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taren per altres camins musicals

bastant diferents del rock.

L’HAM DE FOC, ara mateix, és
un projecte de Mara i Efrén, el
qual recull, per una banda, les lle-
tres de Mara, associades al món
oníric, a la nit i a la màgia, a totes
aquelles sensacions personals, no
per això necessàriament exclusives
de l’autora, sinó perfectament
compartibles amb la resta de la
humanitat. Les lletres de Mara
intenten penetrar el teixit humà
per retrobar-se amb la persona. La
música composada per Efrén i
Mara, fonamentalment, en aquest
primer treball, neix de les in-
fluències rebudes de la música en
arrels d’arreu del món i bàsica-
ment dels països mediterranis, i és
en aquest marc de música mundis
on volen esplaiar la seua sensibili-
tat musical.

Curiosament, defugen etique-
tatges de poca concreció, com ara
«música mediterrània» o «fusió».

Dic jo: no estaran sumant-se a un
altre amb les mateixes connota-
cions? Encara que fos així, tots
sabem que la música d’autor no té
fronteres i ells es troben molt bé
realitzant aquest treball, per això
l’elecció d’instruments acompa-
nya a la perfecció la seua tasca:
buzuki, darbuka, bendir, ud, crò-
tals, violí, acordió, tarota, surman-
dal, didjeridú, etc., en són un bon
exemple entre tots els utilitzats. El
propòsit del grup és ser fidel al so
i a les arrels musicals amb les quals
treballen.

Després d’escoltar el CD puc
afirmar que realment aconseguei-
xen el seu objectiu, però això és
l’opinió de l’entrevistador, que
no sempre és compartida amb el
potencial de possibles compra-
dors, els quals tenen l’última
paraula.

El CD U té un contingut de
14 temes, composats bàsicament
per Mara i Efrén; cal exceptuar

«El Nord», de Pep Ahuir, inspirat
en una melodia tradicional escan-
dinava; «Cançó de Bressol», amb
música tradicional valenciana;
«Tocs Occitans», amb música
tradicional occitana, i «Nikita i
Estelís», la qual figura en la carà-
tula del disc com a música tra-
dicional grega, però realment és
una composició del grup grec
SAÍNIDES; L’HAM DE FOC ha insis-
tit a aclarir aquest mal entès.
Carlos Sanchis hi ha participat
amb la composició «Al matí» i
«Rodamons», i per a la gravació
s’ha comptat amb la col·laboració
de Pep Ahuir (cordes), Joansa Ma-
ravilla (percussió), Xavi Navarro
(violí), Carlos Sanchis (acordió),
Diego López (percussió) i Eduard
Navarro (vent). Possiblement, tots
aquests músics, junt amb Mara i
Efrén, configuren la futura com-
posició estable de L’HAM DE FOC,
realment un planter de bons
músics front a un projecte que,
ara per ara, no ho té massa fàcil,
donada la manca d’un circuit amb
programació estable per a aquest
tipus de propostes. Mara Aranda
és prou més optimista en aquest
sentit, esperem que el temps li
done la raó.També han participat
puntualment en alguns temes
Ainhoa Izaguirre, Josete Castro,
Xavier Ahuir, Ricardo Esteve,
Josep Amírola, David Antich i
Peyo. El compacte ha estat pro-
duït, gravat i mesclat per Efrén
López als estudis A.C. de València
el mes de maig de 1999, i editat i
distribuït per Sonifolk.
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Les cançons del Pont 
de les Formigues, 
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