AL TALL
Vint-i-cinc anys de tossudesa
Josep Vicent Frechina
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Estiu del 1999. Plaça major d’un
poble qualsevol del País Valencià. Fa
un parell d’hores que és de nit; la gent
sopa al carrer i hi ha xiquets jugant a
la plaça. Dalt de l’entaulat, set músics
es mouen nerviosos amunt i avall entre
un laberint de cables i papers.Va a començar una actuació d’AL TALL. Fa
vint anys també actuaren una nit com
aquesta en aquest mateix poble, però
sembla que alguna cosa ha canviat des
d’ençà: ja no hi ha la senyera que rodava l’escenari, els rostres dels assistents
no expressen cap emoció esperançada,
no hi ha banderes onejant a l’improvisat pati de butaques, la quantitat de cables sobre les fustes desencaixades s’ha
multiplicat per vint.Aquells que fa vint
anys saltaven com a bojos, amb el cor

bategant per l’estridència de les dolçaines i la germanor ideològica, s’ho miren a certa distància amb una barreja
de simpatia còmplice i desengany assumit. Hi ha, però, altres joves avui davant l’entaulat que salten i criden: són
el minso contingent nacionalista local.
Vint anys enrere la plaça era plena a
vessar i hi havia com una connexió
elèctrica que venia de l’escena i que es
transmetia fins a les llambordes del terra. Els músics arremetien amb un nervi
colossal contra cadascuna de les cançons, amarades d’eufòric proselitisme.
Avui, es veuen una mica cansats, amb
un defalliment recòndit, sediment dels
centenars d’actuacions, dels anys de carretera, d’inacabables proves de so, de
tantes nits com aquesta. De sobte,

però, algú prem un interruptor ocult i
el cant torna a créixer com un puny
que s’enlaira; vint anys després, l’entaulat torna a irradiar energia i idees.
Al capdavall, de tot el que hi ha a la
plaça aquesta nit, potser són ells els qui
menys han canviat.
La trajectòria d’AL TALL, amb les
seues batzegades, amb els seus períodes
gloriosos i amb els seus dies difícils, ha
estat paral·lela a la de la lluita per la
rehabilitació nacional del País Valencià.
Han sigut vint-i-cinc anys de trinxera, reivindicant la memòria històrica
(«Quan el mal ve d’Almansa») o custodiant-la («A Miquel Grau»), blasmant l’Europa intolerant i xenòfoba
(«Europ eu!»), posant música a l’ecologisme incipient («Nuclears? No, grà-
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Temps de Tocs i de
vares. Pep Gómez,
Manolo Miralles,
Xema Sanabre, Ximo
Caffarena, Miquel
Gil i Vicent Torrent.

En un primera impressió, sorprén
tant de canvi: canvi de discogràfica, canvi dràstic en la línia de
disseny, canvi en la política compositiva…
El canvi de discogràfica era una
cosa ja cantada, des de fa molt de
temps.Tampoc és per malparlar ara
ací de ningú, però trobe que ens
convenia molt deixar PDI. Per
això, vam començar a buscar, vam
parlar amb unes quantes companyies i la veritat és que l’oferta de
PICAP, que és amb la qual hem
arribat al remat a un acord, era la
millor: entrava en la producció, es
comprometia a realitzar una bona
promoció…
El canvi d’imatge ve un poc
donat pel fet que el disc està copatrocinat per l’Ajuntament de Torrent —per L’Auditori, en concret.
Així, entre que un servidor és de
Torrent, que el disc es va començar
a gravar i es presentarà oficialment
a l’Auditori, que hi col·laboren uns
quants músics de la Unió Musical
de Torrent, que l’Ajuntament el
patrocina, etc., el cas és que al final
el dissenyador, Eugenio Muñoz,
també ha estat de Torrent.
Si no vaig errat, és la segona vegada que la portada no la dissenya Manolo Boix…

Efectivament. La primera vegada
va ser la del Xavier el coixo, perquè
aleshores Manolo es trobava als
Estats Units. Ara ha estat un poc
un suggeriment de l’Ajuntament
de Torrent, i ens ha agradat molt la
idea i els resultats.
El títol, La Nit, també se n’ix
molt del que ha estat la vostra
línia habitual… Per què La Nit?
En principi el títol no fa referència
al contingut en la seua globalitat
com ho podia fer el d’Europ eu!, o
el de Quan el mal ve d’Almansa. Es
tracta d’un disc de peces soltes. La
nit sí que aguaita, però, per moltes
d’aquestes cançons d’una manera
o d’altra. Hi ha, per exemple, tres
cançons que són de la nit farandulera, de la nit de marxa que no
s’acaba mai; hi ha dues cançons de
coses que poden passar a la nit, o
que desitjaries que passaren; hi ha
una altra que és un llarg romançot
sobre la negociació que un regidor
de l’Ajuntament té amb els propietaris dels locals nocturns sobre
l’hora de tancar…; i hi ha algunes
cançons on la nit apareix d’altres
maneres, com a «Passa el temps»,
que parla una miqueta de la gent
més o menys major que s’ha cansat de treballar o de lluitar per
aquesta terra i pensa que això és
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cies») o als moviments contra l’especulació urbanística («Del Saler»), enviant
un alcalde rere altre a fer la mà («Que
vinga la llum»), despertant la consciència idiomàtica («Tio Canya») i recuperant amb les cançons una identitat que
s’esvaïa a velocitat de vertigen, ara popularitzant la part més lúdica del repertori tradicional («Posa vi»), ara
proporcionant als ensenyants una eina
ben valuosa («Som de la pelitrúmpeli»).
I tot, a més, fent servir uns pentagrames
agosarats que aconseguiren definir, primer, una nova sonoritat vernacla per
encaixar-la, després, en l’àmbit referencial mediterrani que ells mateixos contribuïren a inventar. El seu dotzé treball
discogràfic, La Nit, que ara acaba d’eixir al carrer, sembla concebut, ni que siga
instintivament, com una balanç de tota
la trajectòria anterior: hom hi troba,
embolcallades amb un so esplendent, totes les constants, totes les inquietuds i
totes les dèries d’aquestos vint-i-cinc
anys de tossudesa.
Per parlar de tot això, del nou disc
i dels vint-i-cinc anys, quedem amb Vicent Torrent en una tranquil·la cafeteria
de la ciutat de València.Vicent hi compareix radiant, satisfet del nou treball,
que ràpidament trau d’un maletí de cuir
i me’l mostra tot mirant-me amb escepticisme i complaença. Comencem així
una llarga conversa que es perllonga
durant un parell d’hores.
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cosa de la joventut; en una altra
cançó hi ha també com una imatge-flaix que molts tenim en el cap
dels bombardejos sobre Bagdad o
Belgrad; la nit ix també en una
havanera prou clàssica, i és la part
central de la única cançó on la lletra no és meua: un poema de Salvador Jàfer que es diu «Lluna
crua». Així que, si bé no en totes
les peces, la nit va vagarejant d’ací
cap enllà…
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Pel que he escoltat del disc, sembla que abandoneu en certa mesura els trets estilístics que havíeu
assajat amb l’Europ eu! i torneu
al territori familiar. Ho dic perquè hi incloeu una polifonia de
l’aurora de la Vall d’Uixó, una
tonada del Mas de les Mates, un
clàssic del repertori festiu valencià com «La Maria»…
Bé, exactament no és que ens dediquem a reproduir les peces tradicionals. En realitat, a l’aurora de la
Vall d’Uixó li hem canviat la lletra,
i tant a «La Maria» com al «Mas de
les Mates» el que hem fet és una
sèrie de comentaris musicals a partir de la tornada, que sí que és
tradicional. Llevat d’aquestos tres
temes i d’unes variacions sobre un
saltarel·lo del segle XVII que hem
titolat «Mephisto», tota la resta del
disc és de composició pròpia, seguint, això sí, l’estètica tradicional.
Podríem parlar, doncs, d’un
segon Tocs i vares com vàreu
anunciar en alguna entrevista ja
fa algun temps?

Vicent Torrent.

No, no. En un principi sí que ens
vàrem plantejar la possibilitat de
repetir-ne l’experiència, però ho
hem estat madurant un temps i no
ens hi hem acabat de trobar a gust.
Pensàvem que ho teníem claríssim, però sembla que no estava tan
clar, així que hem decidit deixarho per a més endavant i treballar
ara en una cosa més transparent,
més directa. Fins i tot hem gravat
una cançó, la que tanca el disc,
absolutament guerrera, en la línia
aquesta tan desacreditada des de la
transició quan entre uns i altres es
carregaren allò de la cançó protes-

ta. Es diu «Viurem» i és la típica
cançó que segur que no faltarà qui
ens dirà pamfletaris, però que ens
hem quedat ben a gust i ben tranquils després d’escriure-la. Tant és
així, que molt possiblement la incloguem, junt amb «Helena», en el
single promocional que anem a
editar.
Altre canvi important en La Nit
ha estat la participació en la part
compositiva de Jordi Reig,
Miquel Blanco i Xavier Ahuir.
Com treballeu en aquest sentit?
Hi ha una direcció clarament

En tots els discs no hem treballat
de la mateixa forma. Per a l’Europ
eu! jo vaig fer una proposta bastant
tancada, i llevat d’algunes matisacions en les melodies i algun petit
canvi, tot el treball es va desenvolupar als arranjaments. Pel contrari, Tocs i vares va ser una història
molt més col·legiada. Allí varen
haver molts papers damunt la taula
sobre filosofia i funcionament, es
varen discutir i definir les vares i
després es repartí la feina: jo faré
tocs damunt de les teues vares,
a aquests tocs es poden afegir
aquests altres, etc. En el cas de La
Nit no hi ha hagut tanta planificació. S’han anat aportant cançons
d’uns i d’altres, amb una participació molt ampla de tots els
col·laboradors del grup, i ha anat
eixint el repertori.
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L’Europ eu! va ser una proposta
força arriscada. Cinc anys després, com valores les seues aportacions i la rebuda que en féu el

públic? Heu percebut al llarg
d’aquest temps que la proposta
no era ben rebuda?
No. No hem detectat ninguna
actitud significativa de rebuig o de
prevenció. Home, sí que és veritat
que algú ens ha dit: «On aneu? On
aneu per ací?», però tampoc és que
pensàrem que aqueixa línia fóra
necessàriament la que d’aleshores
endavant anàvem a seguir i ens
anava a definir. Es va tractar només d’una via expressiva que miràrem d’assajar, d’intentar una fusió
una miqueta més cap a fora, però
sense pensar en cap moment que
hi havíem trobat la veritat i el camí
que volíem seguir. Senzillament,
ha estat una experiència més que
ens ha semblat satisfactòria.
Potser el que passà llavors, i
també pot passar ara amb el nou
disc, és que en haver transcorregut tant de temps des de la darrera gravació, l’anunci de la
novetat genera unes expectatives
molt grans en el públic i, a més,
molt diferents segons el sector
de què es tracte. Uns us demanen més material per amenitzar

saraus, altres volen recargolaments
instrumentals amb què embadalir-se, altres necessiten noves
consignes per a la lluita… No us
atabala aquesta responsabilitat de
satisfer totes les expectatives generades?
I tant! Sí que pesa, sí. I és una pressió que costa una miqueta de
suportar perquè, realment, tenim
vocació d’incidir el més que puguem en el públic i, per tant, hem
de tenir en compte tot això… I fer
coincidir el que ens demana el cos
i la inspiració del moment amb el
que ens demana el públic és molt
complicat.
Aquesta pressió es trasllada molt
sovint a la confecció dels repertoris per al directe. No us canseu d’estar vora vint-i-cinc anys
demanant, per exemple, que vinga la llum?
Sí que satura, sí. Però és que si no
ho fem ens tallen el coll, o dit d’altra manera, no ens contracten. I no
és només el públic present qui
reclama unes determinades cançons. Ja prèviament el programador ens ha advertit explícitament:
«Aquesta, aquesta, i aquesta altra
les heu de cantar, no?». D’una banda resulta prou fatigós, però d’altra
t’afalaga que la gent es reconega
en les teues cançons i que vullga
sentir-les una i altra vegada. Hi
hagué una temporada, ja fa anys,
que deixàrem de cantar en directe
el «Tio Canya» perquè pensàvem
que ja era una miqueta abusar de
la història, però vàrem haver de suportar mosquejos molt forts.
Certa premsa i determinats grups
de l’esquerra i del nacionalisme
s’han afegit a aquesta pressió per
evitar desviacions en la línia artística del grup…

Vicent Torrent, cos
i esperit d’AL TALL.

Sí, sobretot en moments en què
iniciàvem una línia més acostada al sud. Quan realitzàrem la
col·laboració amb els MULUK EL
HWA, per al disc de Xarq AlAndalus, hi hagué gent que directament, al carrer, ens recriminà el
canvi de forma oberta. De fet, la
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traçada que determina el repertori o aquest va prenent forma a
mesura que es sumen les aportacions de cadascú?

jectes que es posen en marxa, etc.
Si no hi participem directament, és
possiblement per això darrer que
has dit. De fet, hem estat una vegada al Tradicionàrius, un dijous crec
que va ser, presentant l’Europ eu!,
però no recorde que mai ens hagen cridat d’aquestos festivals per
anar-hi a tocar, potser perquè tàcitament ja suposen que hi haurà
dificultats de pressupost.
Teniu, però, relació amb els grups
i la gent que es mou dins del

amb grups d’arreu de l’Estat que
encetaven una línia de treball
semblant a la vostra com LA BULLONERA a Aragó, FUXAN OS
VENTOS i MILLADOIRO a Galícia,
MANUEL LUNA a Múrcia o OSKORRI a Euskadi…
El que passava aleshores és que
tocàvem molt sovint junts. Hem
compartit escenari moltes vegades
amb alguns d’aquests que has anomenat, com LA BULLONERA o
MANUEL LUNA, i els contactes
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frase que probablement més vegades hem escoltat és: «Vosaltres el
que havíeu de fer és…». L’altre
dia mateix, vaig haver de contestar-li de mala manera per telèfon
a una persona dels mitjans que
insistia en aquesta frase. «Mira
—li vaig dir— nosaltres, per
començar, el que hem de fer és el
que ens done la gana!». En aqueix
sentit sí que ha hagut moments
bastant fotuts, amb molta gent
adreçant-se a nosaltres i demanant-nos que seguírem un o altre

A FONS

35

Aplecs, trobades,
manifestacions…
i la música d’AL TALL.

camí. Quan férem Tocs i vares, per
exemple, també se’ns va criticar
molt, però ha passat el temps i ha
quedat com el nostre disc més
valorat. De fet, a Espanya és el
nostre disc més conegut.

món del folk al Principat i les
Illes?

A casa, en canvi, potser hom us
coneix més pel vostre compromís
nacional. Esteu, però, un poc al
marge del moviment de renovació folk dels Països Catalans en el
sentit que hom us veu poc pels
festivals que articulen tot aquest
moviment com el Tradicionàrius,
etc. Es tracta d’un posicionament
fortuït o premeditat? N’esteu veritablement al marge o no participeu senzillament per qüestions
pressupostàries?

La veritat és que no en tenim
molta. Bé, coneguem molta gent i
mantenim un cert contacte: el
Jaume Arnella és mestre meu des
que jo era ben jovenet i me l’estime com l’or, al Jordi Fàbregas el
conec des de prou abans de LA
MURGA i conservem la poca relació que ens permet la molta activitat que portem tots dos, amb el
Marcel Casellas també tenim molta satisfacció, però en fi, poca cosa; i no perquè voluntàriament
pretenguem mantenir-nos al marge, sinó per qüestió de les circumstàncies. I també, la pura veritat, pel
meu caràcter poc enredador.

Home, sí que seguim com van les
coses, els discos que ixen, els pro-

En altres temps, les relacions
eren potser més fluïdes, sobretot

eren, doncs, més estrets. Hi havia
força intercanvis, influències mútues…
De fet, vosaltres, en bona mida,
sou fills dels intercanvis. Trobe
que esdeveniments com les
Trobades de Música del Mediterrani us varen influir notablement, fent que el marc de
referència passara de ser el País
Valencià a abastar tota la Mediterrània…
Això és totalment cert. La trobada
permeté que escoltàrem músics
grecs, italians, marroquins… Començàrem a comprar discos, a
penetrar en aquelles músiques i la
seua empremta en el nostre treball
és innegable. Amb el temps, a més,
han proliferat els festivals de característiques semblants, i cada dia hi
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ha més grups que reivindiquen un
estàndard musical mediterrani,
encara que la cosa no acaba de
quallar.

Caramella

Potser perquè la indústria encara no s’hi ha fixat com ha ocorregut en el cas de la música
celta…

MÚSICA I CULTURA POPULAR

36

Sí, pot ser que la indústria encara
no ha trobat el moment de invertir-hi. Però és que, a més, a les
músiques de la Mediterrània hi ha
una major dispersió, l’espectre que
va del nord al sud és amplíssim.
D’altra banda, moltes d’aquestes
músiques tenen ja una marca molt
forta i una gran implantació social
en el seu territori: el flamenco, el
rembético grec, la música del sud
d’Itàlia, la música turca, etc. Són
tradicions amb molt d’arrelament i
molta personalitat, i potser serà
difícil trobar un estàndard que siga
reconeixible. Però és a nosaltres i,
en general, als territoris on la
tradició musical es troba en certa
manera diluïda i posseeix una incidència social més aviat escassa, a
qui ens convé impulsar els processos de desregionalització i desfolklorització de la música tradicional
i donar-li unes dimensions més
amples, més obertes, més elàstiques… més internacionals. Als
andalusos o als grecs ja els van bé
les coses conforme estan, perquè
conserven la tradició ben viva i
potent. És a nosaltres a qui ens
convé l’establiment i promoció de
l’estàndard mediterrani.
Des de principis del setanta en
què comenceu d’alguna manera
imitant, quan no reproduint fidelment, el moviment folk americà que havien importat cap
aquestes terres personatges com
Xesco Boix o Jaume Arnella,
fins a les vostres darreres produccions ja decididament inserides en la sonoritat i la tímbrica
mediterrànies, la vostra evolució
presenta dos clars punts d’inflexió: un és aquest gir mediterrani que ja hem comentat i l’altre
la substitució, en constituir AL
TALL, del repertori kumbayà
—tot siga dit sense ànim pejora-

Promoció
de Xavier el Coixo.
S’hi ha incorporat
Jordi Reig, Miquel
Blanco,Vicent
Cortina, Ramon
Garcia, Maribel
Crespo i Josemi
Sánchez.

tiu— per la música tradicional
valenciana. Com es produeix
aquest procés?
Trobe que fou un procés natural.
Quan ens ajuntem inicialment
Manolo Miralles, Miquel Gil i jo,
comencem buscant una sonoritat
pròpia i si tenim clara una cosa és
que volem fer música popular,
però no popular necessàriament
en el sentit tradicional, sinó en el
sentit de no elitista, amb molta
voluntat d’incidència social. Manolo tenia certa experiència en el
món de la cançó i Miquel ja havia
estat en algun grupet folkie en
l’ona del Grup de Folk de Barcelona o de l’Equip València-Folk,
d’on havia eixit jo. Ja a l’Equip, els
darrers anys, havíem tingut una
important evolució des del folk
americà cap la nostra tradició
musical, i des de la temàtica basada
en la segregació racial, la guerra
del Vietnam, etc., cap a històries
més d’ací. L’espenta definitiva ens
la dóna Tonipep Rodríguez, fundador de la Taba —i apreciacions
d’altre tipus a banda—, qui ens
suggereix d’utilitzar els instruments autòctons com la dolçaina,
el llaüt o la bandúrria i barrejar-los
amb el baix elèctric, etc. I bé, ens
posàrem en aquest rotllo, clavàrem
lletres reivindicatives i vaja, nosaltres mateixos vàrem ser els primers
sorpresos amb les reaccions d’en-

tusiasme de la gent quan començàrem a actuar per les places dels
pobles. Després, per acabar de rematar-ho, vingué Edigsa per ací a
fer alguns fitxatges entre els cantautors; nosaltres els vàrem presentar una cinta amb coses una
miqueta diverses i ells ens animaren a seguir la línia aquesta d’instrumentació tradicional, etc. Això
va fer decidir-nos del tot.
El 1977 es va afegir al grup Enric Ortega, que venia, com
Manolo, del món de la cançó.
La seua personalitat dinàmica i
engrescadora fa que la seua
aportació esdevinga fonamental
tant pel que fa al funcionament
intern del grup com pel que fa
a la línia artística. La seua mort
sobtada el 1978, de quina manera determinà la vostra trajectòria posterior?
A Enric l’anomenàvem «la gasolina d’AL TALL», mira com era la
seua aportació. A més, la seua veu,
el seu posicionament cara al públic
en els directes… era molt engrescador. Passàrem una temporada
llarga ben deprimida, tant personalment com a nivell de grup.
Home, ningú pronuncià mai cap
cosa com «pleguem», o «deixemho córrer», però durant uns quants
anys, en algunes actuacions et trobaves ben fotut i no perquè t’esti-
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AL TALL cantant
«La Llarga».

La desaparició d’Enric Ortega i
la posterior eixida del grup de
Miquel Gil, deixaren AL TALL,
pel que fa a les veus, en una situació de certa precarietat…
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Sí… L’eixida de Miquel ens deixà
a tots una miqueta així… La meua
veu té un color i un funcionament molt determinat, més tran-

Una nit d’estiu
gravant a l’estudi
La nit

quil, i la veu de Miquel, i en el
seu moment la d’Enric, eren unes
veus molt diferents que, en alguns
moments, tots hem trobat molt en
falta. Ara hem tornat a gravar una
cançó amb Miquel, «La ploma de
la perdiu», en el disc de Maria del
Mar Bonet, Cavall de foc.
Enric Banyuls, incorporat al grup
els darrers anys, és potser el contrapunt a la teua veu que necessitàveu…
Sí, sí. Des de l’eixida de Miquel
havíem anat provant alguna gent.
Va estar Montse Anfruns, també
Maribel Crespo va posar veus una

temporada, però quan cantàvem
junts no arribàvem a empastar les
veus com ho féiem abans. Enric
Banyuls, que en realitat és pintor,
és una persona amb un gran oït
musical i el nivell de veu que ens
mancava. A més, el seu progrés
quant a la col·locació de la veu en
el directe ha estat sensacional.
A més d’Enric Ortega i Miquel
Gil, han anat entrant i eixint de
la formació d’AL TALL diversos
músics importants. Totes les
anades i tornades dels nombrosos col·laboradors que heu tingut —i pense ara en gent com
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gueres enrecordant en aquells
moments sinó perquè, d’alguna
manera, senties que s’havia trencat
la dinàmica de relacions del grup,
que el rotllo era ja tot un altre. Sí,
recorde bastants actuacions tocant
a disgust.

ARXIU AL TALL

Caramella

La formació actual,
amb un únic canvi:
Josep Vicent Morillo
ha substituït Ximo
Caffarena. Començant
per la fila de dalt i
d’esquerra a dreta:
Enric Banyuls (veus),
Miquel Blanco (cordes), Josemi Sánchez
(dolçaina),Vicent
Cortina (percussió),
Xavier Ahuir
Vicent Torrent (veu),
Jordi Reig (baix
i teclats), Ximo
Caffarena (saxo
soprano i flautes),
Maribel Crespo
(cordes) i Manolo
Miralles (cordes).
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Eliseo Parra, Toni Xuclà, Enric
Esteve o Xema Sanabre—, fins
quin punt han influït en l’estil i
la sonoritat del grup?
Influir, han influït tots, perquè tots
han aportat idees, arranjaments…
El que ha estat la línia de funcionament d’AL TALL, per on calia
provar noves coses i per on no,
l’hem anat marcant nosaltres, i
algunes vegades marcant-la estrictament —hi hagué una època, per
exemple, que la inclinació cap a la
salsa en els assajos informals anava
guanyant terreny d’una forma
molt clara—; ara bé, és veritat que
AL TALL deu moltíssim a la forma
de tocar, de composar, d’entendre
la música de tots aquests que has
comentat i de molts altres com
Ximo Caffarena o Pep Gómez,
tots ells músics excel·lents que ens
han fet avançar moltíssim i descobrir fórmules, camins…
La tossudesa amb què heu treballat al llarg de la vostra trajectòria, us ha fet quedar-vos
pràcticament sols durant algunes temporades dins del sempre
reduït món del folk valencià.
Ara, però, es veieu acompanyats
per nombroses formacions que,

conscientment o inconscientment, recullen la vostra herència. Creus que ens trobem en el
millor moment de la història en
aqueix sentit?
Pel que fa al nombre de grups, de
festivals i d’històries de qualsevol
mena vinculades a la música tradicional, és indubtable que ens trobem en un moment esplèndid,
probablement el millor, com tu
dius. Ara bé, pel que fa a programadors, prestigi social de la cultura popular, etc., trobe que encara
no hem superat aquesta mena de
maledicció que pesa sobre el país.
Per a superar-la s’haurien de
donar una sèrie de condicionants
en diversos ordres. Un, molt important, hauria de ser de caire estratègic: que tota la gent del món
de la música tradicional —gent
del folk, de les rondalles, de la dolçaina, del cant d’estil, etc.— acabàrem amb aquesta atomització
en què ens trobem; la gent hauria
d’associar-se, de federar-se; hauríem de presentar una cara única
del sector.Ara l’Administració està
ben contenta; en el moment en
què es constituïra un front cultural tan definit haurien d’atendre’l

i tindrien una obligació pressupostària molt més clara. S’hauria
de convocar un gran congrés de
cultura popular perquè tota la
gent prenguera consciència de la
problemàtica d’aquest sector i es
començaren a buscar solucions. A
més, ara, tota la proliferació de
grups, de propostes, d’iniciatives,
fa pensar que la consideració
social de la música i la cultura
popular ha pujat. Potser és un bon
moment per a plantejar la convocatòria d’aquest congrés.
Si sumem el nombre de grups
de folk de les Illes, el Principat
i el País Valencià, passem de
llarg el centenar. Dóna per a
tant el repertori tradicional?
Sí, que dóna; clar, que dóna.Ara, si
tu em parles d’interpretar i tornar
a interpretar el repertori antic, te
diré que bé, que el repertori tradicional està ple de perles precioses
i clar, nosaltres també en tirem
mà, però és una de les coses en
què trobe que no hi ha hagut una
evolució endavant clara des que
començàrem nosaltres fa vint
anys, quan es creava música nova i
cançons noves. De fet, sí que ha
pujat moltíssim la producció de

El que passa potser és que estem en una primera fase de familiarització amb el repertori
antic i, més que amb el repertori, amb la mateixa sensibilitat
estètica: els patrons rítmics i
harmònics, l’afinació, les formes
de cantar i tocar els instruments, etc. I tot això, ja és prou
complex com per, a més, donar
un pas endavant i no només
reproduir-hi sinó entendre-ho
en totes les seues dimensions i
fer-ho servir, i més si tenim en
compte la forma fragmentada i
distorsionada en què ens arriba
la tradició…

El paper present i futur de la Fonoteca de Materials que tu dirigeixes sembla, en aquest sentit,
determinant.

SOLEDAD DESFILIS

Sí, en això tens tota la raó.
Nosaltres mateixos i tota la gent
jove que comença ara som fills de

la ràdio, dels mitjans audiovisuals,
i el que tenim dins del cap no és
precisament el llenguatge musical
de la tradició d’ací. Per això és un
camí tan difícil i escarpat arribar a
expressar-te tu, a fer la teua música utilitzant aquest llenguatge.
Nosaltres ja fa un temps que ens
hem anat soltant una miqueta,
perquè el que féiem al principi era
o bé canviar-li la lletra a una cançó tradicional, o bé partint d’una
melodia tradicional, o d’una estructura molt concreta, realitzarne petites variacions, però sempre
molt agafats als andamis. Només
des de fa uns anys podem tenir el
gust i la satisfacció d’escriure una
cançó sense partir d’una referència prèvia…, però portem vint-icinc anys escoltant i classificant
música tradicional, menjant, injectant-nos en la vena aqueixa música.

Actuació a l’Auditori de Torrent (8 d’octubre de 1999)

És una eina important. Les transcripcions publicades de música
tradicional contenen molts falsejos. Escoltar els discos et permet
intoxicar-te amb l’estètica de la
tradició. Ara està a punt de crearse l’Institut de la Música i esperem
que hi haja una potenciació pressupostària i de mitjans. Mentrestant, anem fent i anem editant
algunes coses. Probablement, el
pròxim treball que publicarem és
un monogràfic dedicat al cant
religiós polifònic i especialment a
les aurores.
Ja que parlem de projectes
immediats, i per acabar, quins
són ara per ara els d’AL TALL?
A curt termini, hem de presentar el nou disc en alguns llocs
—Torrent i Manresa ja els tenim
confirmats i hi ha alguns altres
per concretar com Barcelona o
València. L’any 2000, com que
complirem vint-i-cinc anys, és
possible que fem alguna gravació
en directe. Això, però, encara ho
hem de parlar.
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música folk ací, però la majoria
continuen interpretant temes de
repertori antic, la qual cosa està
bé, però si realment es té una
vocació d’incidència social, i de
normalització cultural, cal fer un
repertori nou seguint, és clar,
l’estètica tradicional.

Caramella

DISCOGRAFIA
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Cançó popular del País Valencià,
1975, Edigsa, CM-411.
[reed. en CD: 1998, PDI, 80.4508]
Amb l’aval de Fuster —que inclou
un text a la carpeta— i Estellés
—que hi participa completant una
cobla popular—, AL TALL inicia el
seu itinerari discogràfic amb un
treball on encara no han acabat de
definir la línia que els caracteritzarà en el futur, però que ja en
conté força indicis: «Arrier m’han
posat», «Per Mallorca». i un dels
seus temes més cantats, l’expeditiva «Cançó de la llum».
Deixeu que rode la roda, 1977,
Edigsa, CM-425.
[reed. en CD: 1998, PDI, 80.4508]
Conté el pal de paller de tota la
seua obra: l’oportuníssima, i encara corprenedora i aclamada, «Tio
Canya». A més, s’hi inclou una
magnífica versió de «La Porquerola», interpretada sobre el fragment conservat al País Valencià, i
un bon grapat de clàssics del seu
repertori: «Les penes són», «En casa
del dimoni», «Hala mare», «Darrer
diumenge d’Octubre»…

Posa vi, posa vi, posa vi..., 1978,
Edigsa, CM-436.
[reed. en CD: 1998, PDI,
80.4580]
Titllat de frívol i acusat d’incitar
els joves a l’alcoholèmia en una
insòlita entrevista-agressió publicada a l’aleshores influent revista
Valencia Semanal, ha esdevingut
amb el temps un dels seus discos
més celebrats. El repertori és
esplèndid; els arranjaments, acurats
i efectius; s’hi compta amb la

col·laboració de Toni Xuclà i
Eliseu Parra; i, per si tot això fora
poc, el tarannà vitalista i engrescador del malaguanyat Enric Ortega
assoleix ací la seua màxima expressió. Escolteu-lo sense complexos:
hi descobrireu fins a quin punt
arribava la burrera de la gauche divine nostrada en aquell país en
construcció.

Quan el mal ve d’Almansa, 1979,
Ànec-Dial, 52.5048.
[reed. en CD: 1994, PDI, 80.0254]
El seu major èxit. La primera cara
contenia una indispensabilíssima
lliçó d’història, de la història que
se’ns havia amagat —«No se
ensenya en les escoles com es va
esclafar un país…»—, en forma de
cançons rabioses i contundents
que mai hom ponderarà en la seua
justa mesura; entre elles, el clàssic i
mil vegades versionejat «Cant de
Maulets», amb lletra de Vicent
Torrent i música de Ximo Caffarena. La segona cara reincidia en
les constants habituals de la seua
obra, i la tancaven les emocionants
peteneres «A Miquel Grau»,
prèviament editades com a disc
senzill.

Som de la Pelitrúmpeli, 1980, ÀnecDial, 52.5059
[reed. en CD: 1996, PDI,
80.4161]
AL TALL s’immergeix en el repertori infantil amb uns resultats
artístics un tant desiguals: el tractament d’algunes peces les deixa
fetes malbé —«La Bolangera»— o
les propulsa perquè assolesquen la
condició de petites joies artesanals —«Taninà», «El Tio Toni»,
«Les Tomasines». Compta, com
sempre, amb una esplèndida portada de Manolo Boix i amb la
participació dels xiquets i xiquetes de La Nostra Escola Comarcal, de Picassent. Com l’anterior, no hauria de faltar en cap
escola assenyada.

Cançons de la nostra Mediterrània,
1982, Ariola, 1204.468
[reed. en CD: 1996, Ariola, 74321
36299 2]
Resultat de l’inevitable encontre
amb Maria del Mar Bonet, recull
una col·lecció de romanços i cançons populars dels Països Catalans,
amb dues petites digressions: la
lletra que escriu Estellés per al
bellíssim «Bolero de l’Alcúdia» i
l’encaix d’un poema de Joan
Timoneda en la música dels gojos d’Ontinyent. Només amb
l’«Havanera» i «La ploma de la
perdiu» es justifica ja el prestigi
del disc. La resta del material,
però, no se’n queda enrere: la mà
d’AL TALL realça la interpretació
de la mallorquina i fa que coses
com «El segador més petit» o «El
festeig des de sa teulada» es troben
entre el millor de la seua producció.

10 anys, 1984, PDI, F40542
[reed. en CD: 1992, PDI,
80.0542/1]
Doble LP antològic. Com a raresa, conté una nova gravació de
«La ploma de la perdiu» on la
veu de Maria del Mar Bonet ha
estat substituïda per la d’Empar
Torres.
Xarq al-Andalus, 1985, RNE, N320003C
[reed. en CD: 1990, RNE-Dial,
96337]
Producte natural de les Trobades
de Música del Mediterrani, celebrades a València durant la dècada
dels vuitanta, la col·laboració amb
els marroquins Muluk el Hwa no
va ser del tot ben compresa en el
seu moment: hom acusà el grup
de renunciar a la música tradicional catalana per llençar-se en
braços de l’andalusa, espanyola al
capdavall. Les lletres són versions
escrites per Josep Piera d’alguns
versos dels poetes àrabs que vivien
al territori valencià abans de la

conquesta cristiana —Al Russafí,
Al Khafaja…—, i les músiques
beuen directament de la tradició
andalusina contemporània i dels
vestigis que en resten a les músiques rurals del País Valencià. Meravelles com «La jove negra», «Les
pigues» o «Epístola a un amic»
desacrediten amb vehemència crítiques miops realitzades amb la
sensibilitat esmussada per ressentiments inconfessables.
Xavier «el coixo», 1988, Difusió
Mediterrània, DMA-31.
Únic treball del grup no reeditat
en disc compacte i primera ocasió en què el disseny de la carpeta
no el realitza Manolo Boix. És un
disc un tant dispers, que abandona
els viaranys compromesos dels anteriors per elaborar un repertori
lúdic i festiu més propici a ser interpretat per les places majors dels
pobles. Hi participa l’occità Jan
Marie Carlotti.
Europ-eu!, 1994, PDI, 80.3523.
Obra conceptual i arriscada que
narra l’«epopeia» d’un pied-noir
alacantí emigrat a l’Alger per
buscar treball, i on la presència
d’aqueixa mena de rap vernacle
que li dóna títol, i que, de cap
manera, s’adiu musicalment amb la
resta de material inclòs, desvia
l’atenció i fa que petits prodigis
com «Aquell matí» passen gairebé
desapercebuts.
Antologia vint anys d’Al Tall, 1995,
La Màscara-PDI (sense referència).
Inclòs al llibre de Víctor Mansanet,
Al Tall. Vint Anys (València: La
Màscara, 1995).

DISCOS

COL·LECTIUS O D’ALTRI

AMB MATERIAL INÈDIT

Nadal Valencià, Dial Discos, 1979,
51.0062.
[Parcialment reeditat, amb el
següent disc, a Especial Nadal. Historia de la Música de la Comunidad
Valenciana, vol. IV, Levante-EGT,
1992, EGT 583-CX].
D’AL TALL s’inclouen «Pastorets i
pastoretes», «Maria anava partera»,
«L’asguinaldo de Tonet», amb Lluís
Miquel, i «L’olla de Nadal», amb
Lluís Miquel, Fèlix Estop, Paco
Muñoz i Tica Grau.
Nadal Valencià-2, Dial Discos,
1980, 51.0069.
S’inclou «Tampa tampam».
Trobada de Música del Mediterrani
(1981-1984), vol I, Difusió Mediterrània, 1985 (sense referència).
Recull una versió en directe dels
«Gojos de Sant Rorro» amb uns
coloristes arranjaments de vent.
Cavall de Foc, de Maria del Mar
Bonet, Picap, 1998, CD 90 013003.
S’inclou una nova gravació de «La
ploma de perdiu», que suposa la
primera intervenció de Miquel
Gil amb AL TALL després que el
1986 deixara el grup. Hi participen, a més de Vicent Torrent i Manolo Miralles, Jordi Reig i Miquel
Blanco.
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Tocs i Vares, 1983, Edigsa, 01L0614.
[reed. en CD: 1998, PDI, 80.4580]
Obra mestra absoluta, s’agafe per
on s’agafe. AL TALL, més enllà de
justificacions intel·lectuals i cabòries musicològiques, hi assoleixen
el cim de la seua trajectòria pel
que fa a maduresa i creativitat, i
s’hi manifesten veritablement extraordinaris en el terreny més
familiar —«Jota desconeguda»,
«Vinga faena»—, i audaços i sorprenents en els verals inexplorats
—«La garrofera», «Persiles»… Ha
passat el temps i hi persevera tota
la modernitat dels clàssics.

Caramella

Miquel Gil, l’altre AL TALL
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Miquel Gil, la veu esgarrada i rasposa indissolublement lligada a cançons com «Lladres» o la
«Jota desconeguda», va abandonar AL TALL el
1986 per discrepàncies, més o menys viscerals,amb la línia artística del grup. Miquel pretenia decantar la sonoritat cap a terrenys més
pròxims al pop, a les fussions que començaven a
assajar amb èxit grups com DISSIDENTEN, EL
ÚLTIMO DE LA FILA, etc. Aleshores va fundar,
amb alguna vella glòria del primer tecno-pop
valencià, el grup TERMINAL SUR, amb qui gravà
un elapé en castellà (Viajero, PDI, 1988) que
reflectia la seua pressa per triomfar i on el capteniment eclèctic i heterodox que s’hi reivindicava consistia, en realitat, a disparar a discreció
errant quasi tots els objectius. Per a algun crític
amic, TERMINAL SUR va ser un projecte que
s’avançà al seu temps, però les atmosferes espesses, les fussions en l’ona dels ja esmentats
DISSIDENTEN, les revisions d’antics projectes
avortats («Sahariana») o les versions de Tom
Waits, José Afonso i Remigi Palmero, molt inferiors als originals, fan que Viajero romanga encara avui com un producte desubicat, amb algunes
idees brillants però amb un resultat global poc
atractiu. El grup, de fet, es dissolgué a principis
dels noranta i Miquel Gil va desaparéixer de
l’escena musical per tornar el 1997 amb un
treball en solitari, Buscando tu olor (Seminola
records), també en castellà, d’aires rumbers i flamencs, i unes insòlites declaracions al setmanari
El Temps (19-1-98) on afirmava que no li abellia
gens cantar en valencià per a «la nostra societat
civil, que no s’interessa gens per la llengua», i
perquè no li agradava «l’ambient que hi havia
entorn de la música en valencià, molt depenent
de les subvencions». Un tema d’aquest disc,
«Desesperao», va ser inclòs en l’antologia A
Mediterranean Oddisey, del prestigiós segell

Putumayo. Recentment, Miquel s’ha desdit de
forma tàcita d’aquestes afirmacions en engegar
un nou projecte, Orgànic, on, partint de textos
de joves poetes valencians, realitza una arriscada
i desinhibida deconstrucció del patrimoni sonor
del país amb resultats adés desconcertats, adés
sublims —un u i dotze ralentitzat sense més
acompanyament que uns vaporosos arpegis de
guitarra, per exemple— del qual en va fer un
tast a un disc col·lectiu («Un silenci», Salvem el
botànic, EGT, 1997) i que ja s’ha pogut escoltar
en directe al Tradicionàrius 99. La seua darrera
gravació ha estat, justament, una peça en el recopilatori del festival, la «Cançó dels traginers»,
gravada amb L’Ham de Foc.Amdues gravacions, i
el que hem pogut veure en la presentació
d’Orgànic a Almussafes, fan que esperem amb
veritable expectació l’edició d’aquest treball en
disc compacte.

Josep M Bonamusa
Alzina, 30
08310 Argentona
Tel. 937 980 426
Construcció d’instruments tradicionals
Especialitzat en gralla,
dolçaina i gaita de l’Ebre en sol

