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Radiofonistesgenocides
CRÍT ICA DE TEATRE

VICENÇ LLURBA

Música envalencià aRTVV
SALVADOR ENGUIX

València

No hi ha precedents en la histò-
ria de la Comunitat Valenciana.
Es qualifica ja d’eclosió, movi-
ment o tendència, perquè costa
d’entendre que més de cent
grups musicals i solistes, de tots
els estils, des de la cançó popular
fins al rock, folk, pop, ska i fins i
tot rap, que expressen les seves
creacions en valencià, estiguin
treballant, en molts casos amb
èxit, en una societat on l’entra-
mat institucional, governat pel
PP, continua donant l’esquena a
la música en valencià.
És tan àmplia i intensa aquesta

realitat que Josep Vicent Frechi-
na, crític musical i expert en
aquest moviment, parla d’infla-
ció: “No hi ha encara mercat per
consumir els més de cent discos
a l’any que s’estan traient”. Al cos-

tat de la producció hi ha l’espessa
xarxa de societat civil que progra-
ma regularment festivals demúsi-
ca en valencià, amb molt èxit.
Des de l’itinerant Festhivern, el
Feslloch (a la localitat de Ben-
lloch), el Meruts Festival d’Onti-
nyent o el Pop al Carrer deTaver-
nes de la Valldigna, el nombre
d’esdeveniments creix mentre es
consolida l’edició anual dels pre-
mis Ovidi, on es lliuren uns guar-
dons anuals a les millors treballs
de grups i solistes.
Rafa Xambó, professor de So-

ciologia de la Universitat de Va-
lència i cantautor, subratlla que
lamúsica en valencià “es troba en
elmillormoment de la seva histò-
ria”. Recorda que en els anys sei-
xanta i setanta “hi havia Raimon
o Marià Albero”, als vuitanta s’hi
van incorporar alguns amb molta
qualitat com Joan Améric, però
poc més; als noranta érem vuit o

deu, però en la guia demúsics del
2000 ja eren més de cent”. Se-
gons el parer de Xambó, la raó
d’aquesta tendència està “en la
normalització de la nostra llen-
gua, que ja ningú no té complex
d’expressar-se en valencià i en les
enormes possibilitats que ofereix
internet”. Es refereix al fet que
molts d’aquests grups han trobat
a les xarxes socials i en revistes
digitals dedicades a aquest movi-
ment una manera formidable de
difondre el seus treballs “a cost
molt baix”. “Una vegada se’ls co-
neix comencen a actuar en festi-
vals, en casals, en pobles i en tota
mena d’esdeveniments, amb bas-
tant èxit de públic”.
Frechina, autor del llibre La

música en valencià dels repertoris
tradicionals als gèneres moderns,
subratlla que l’impuls a aquest
moviment “ve d’una societat civil
que ha après a autogestionar-se i

Hate Radio

Autor i director: Milo Rau
Lloc i data: Teatre Lliure,
Montjuïc (17/VII/2013)

JOAN-ANTON BENACH

Extraordinari. Impressionant.
Imprescindible pels qui creuen
en un teatre políticament com-
promès que potser no els havia
ofert encara cap espectacle tan

commovedor i perfeccionista
com aquest. Es titula Hate Ra-
dio i és una de les joies més va-
luoses del Grec 2013 que que
s’ha pogut veure al Teatre Lliu-
re de Montjuïc. Creat pel suís
Milo Rau i promogut per l’In-
ternational Institute of Politi-
cal Murder (IIPM), l’especta-
cle ha estat coproduït per una
dotzena d’entitats internacio-
nals, entre les quals no falten or-
ganitzacions deRuanda interes-
sades a divulgar la denúncia

que conté la proposta. Com
s’ha informat aquests dies,Ha-
te Radio ofereix uns testimonis
colpidors del genocidi comès
pels hutus de Ruanda el 1994
contra la minoria tutsi del país:
entre 800.000 i 1.000.000 de
morts, només en tres mesos. I
al costat de notícies esgarrifo-
ses d’extermini i barbàrie, el
muntatge mostra una emissió
ordinària de laRTLM(Radiote-
levisió Lliure dels Mil Turons),
la qual, des de molt abans del

trimestre fatídic, va estar into-
xicant la població sobre la ne-
cessitat d’aniquilar els anome-
nat “escarabats” tutsis. La re-
creació d’aquest estudi radiofò-
nic, amb els locutors propagant
missatges criminals enmig de
música lleugera i creant un cli-
ma distès i frívol per mantenir
uns alts índex d’audiència, és
un exemple de teatre hiperrea-
lista poques vegades vist en un
escenari.
Els antecedents de les creaci-

ons dramàtiques de l’IIPM cal
buscar-los al Workers Labora-
tory Theater dels Estats Units,
als anys trenta del segle passat,

des d’on es va difondre la idea
que “el teatre és un arma”. A la
meitat de la dècada es creà al
mateix país el Teatre Federal
per combatre l’atur ingent que
encara hi havia d’ençà de la de-
pressió del 1929, i d’aquell mo-
viment, Joseph Losey va ser
l’impulsor del anomenat Living
Newspaper. Dels anys seixan-
ta, havíem vist accions agit
prop adreçades a denunciar la
política americana al Vietnam.
Escenes de matances, abans
que es conegués la de My Lai,
eren freqüents. Cap, però, no
podia tenir la força del que re-
produeix Milo Rau i l’IIPM a
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]Rafa Xambó, que és tam-
bé membre del Consell
d’Administració de RTVV,
ha aconseguit que s’imposi
una quota del 33% de mú-
sica en valencià a Sí Ra-
dio, la segona emissora de
Radio 9. L’acord és tot un
èxit per al moviment musi-
cal, al qual des de l’ens
públic s’ha donat l’esque-
na, a excepció del progra-
ma de ràdio que durant
anys realitzava Amalia
Garrigós. Ara Xambó vol
ampliar l’acord amb la di-
rectora de la nova RTVV,
Rosa Vidal, perquè els
grups i solistes en valencià
puguin també mostrar les

creacions a Canal 9, a la
televisió pública. “És into-
lerable que la televisió de
tots els valencians no hagi
fet atenció a aquesta reali-
tat durant anys”, afegeix
Xambó, qui ha lliurat mi-
lers de temes musicals
d’aquests grups i solistes a
Radio 9 per ser difosos a
les ones.
Rosa Vidal sembla que

és sensible a canviar les
regles d’una televisió que
lluita en aquests moments
per la supervivència, que
ha executat un ERO con-
tra 1.200 treballadors i
que està dissenyant la no-
va programació.

Mésde cent grups i
solistes que s’expressen
envalencià, de tots els
estils, consolidenun
movimentúnic amb
un fort suport social
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Chema
Madoz
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C hema Madoz ha exhibit re-
centment a La Pedrera una se-
lecció de la seva obra, i fins a
final demes poden veure’s a la

Joan Prats els seus darrers treballs. Les
fotos de Madoz són sempre recomana-
bles perquè ens transporten a un temps
inexplorat. És així perquèMadoz veu en
objectes quotidians unes possibilitats de
relació i creació que la majoria ni tan
sols no intuïm. I perquè exhibeixmitjan-
çant les seves imatges poesia, humor i pa-
radoxa com pocs fotògrafs saben fer-ho.
El temps.La història de la fotografia té

una de les seves primeres expressions en
el pictorialisme: un corrent deutor del
paisatge, de la pintura, del passat. Té en
Cartier Bresson i la captura de l’instant
una apologia i una síntesi del present. I té
en autors com a Madoz una exploració
de les infinites i molt suggeridores possi-
bilitats que ofereixen dos objectes en en-
trexocar: una exploració que ens acosta a
temps desconeguts, a espais de contradic-
ció i a horitzons de futur.Madoz no s’ins-
pira doncs en el passat ni es conforma
amb reflectir el present: imagina i dibui-
xa la foto abans que existeixi.
Exterior/interior. L’evolució de les

arts plàstiques des de la figuració cap a
l’expressionisme abstracte va compor-
tar un desplaçament de les fonts artísti-
ques. La representació del món exterior
va deixar pas a la manifestació del món
interior de cada artista. Ho diré d’una al-
tra manera: Velázquez retratava perso-
nes del seu entorn; gràcies al seu talent
excepcional, fixava el que els seus coeta-
nis veien amb la mateixa precisió que
ell, però que eren incapaços d’immorta-
litzar. Pollock, en canvi, expressava a la
sevamanera particular un agitatmón in-
terior que només ell percebia. El meca-

nisme creatiu de Madoz és més com-
plex: mira al seu entorn, tria dos objec-
tes i els fa interactuar fins que engen-
dren una altra entitat, que després foto-
grafia i ens serveix amb un llenguatge
precís. La recerca de la novetat que tren-
ca esquemes va ser un estímul de les
avantguardes, després erròniament em-
fatitzat o oblidat. Madoz la recupera
amb brillantor.
Paradoxa, poesia, humor. Madoz

evoca Magritte, però desplega més llum
i claredat que el pintor belga, sovint pro-
per almisteri i al simbol. S’acosta a Bros-
sa, però amb una excel·lència formal
–enquadrament, il·luminació, contrast–
que aparta les seves imatges de l’esbós i
les converteix en obres formalment ir-
reprotxables; en obres on prioritza la pa-
radoxa (els núvols engabiats); o la poe-
sia (l’agulla que enfila gotes de rosada,
com a perles); o la fugacitat de l’èxit (el
podi dels triomfadors fet amb glaçons
que es fonen).
En temps d’infinites imatges, mirades

veloces i atencióminvant, la visió deMa-
doz és font de sorpreses. O una invitació
a mirar i veure per nosaltres mateixos
més del que solem veure. Madoz és, per
tot el que s’ha dit fins aquí, un autor d’ex-
cel·lents imatges i un esperó sensorial i
intel·lectual. Qui en dóna més?

a autoorganitzar-se al marge de
l’estructura institucional que no
li dóna suport”. I insisteix en el
fenomen de micromecenatge,
“que ha permès llançar al mercat
treballs de grups de molta quali-
tat amb petites aportacions de
persones”.
Tots fan referència als que con-

sideren pares d’aquest movi-
ment. I citen grups com Al Tall,
el cantautor Joan Améric o ban-
des de notable èxit com Obrint
Pas. Diu Amàlia Garrigós, perio-
dista especialitzada enmúsica en
valencià, que “semblava que des-
prés d’ells no hi hauria res, i ben
al contrari han deixat una enor-
me herència que n’ha motivat
molts a seguir aquest camí”. Es
tracta, afegeix, de grups i solistes
que ja no només componenmúsi-
ca protesta, sinó que aborden tot
tipus de temàtiques “com qualse-
vol grup o solista en castellà o en

anglès perquè tenen com a refe-
rents als millors dels moviments
actuals, des de l’indie al rock”.
Grups i solistes capdavanters del
moment són les bandes com
Mox Nox, Senior i el Cor Brutal,
Artur Caravan; solistes com Eva
Dénia o Mara Aranda; i altres
com Tardor o Aspencat, la músi-
ca dels quals està en la línia
d’Obrint Pas. La llista és enorme
i a internet s’hi poden trobar tre-
balls molt interessants. La perio-
dista insisteix que es tracta de
grups i solistes “de molta quali-
tat, que no tenen ja res a envejar
al que s’està fent en altres llocs”.
Per a Frechina, l’únic proble-

ma encara per superar és que “la
música en valencià es continuï di-
fonent en formats creats per a la
música en valencià, ara cal conso-
lidar el següent pas que és que

grups en valencià puguin actuar
en festivals on hi ha gent que s’ex-
pressa en anglès o castellà; això
seria la normalitat total”.
Rafa Xambó al·ludeix a un al-

tre problema, i és la dificultat
perquè aquests creadors trobin
mercat a Catalunya: “Allà tenen
un ecosistemapropi al qual li cos-
ta permetre l’entrada de grups o
solistes de València; encara que a
poc a poc algunes coses estan
canviant”.
El fenomen està arribant als

més joves, a les desenes demilers
d’estudiants que s’han format en
valencià a les escoles i instituts i
que solen ser el públic que se-
gueix aquests grups i solistes. El
problema, com reconeixen les
fonts consultades, és que no hi ha
una indústria pròpia valenciana,
la qual cosa planteja moltes in-
cògnites respecte al futur. Rafa
Xambó és optimista: “En el pas-
sat no hi va haver indústria i el
moviment era mínim i gairebé
desapareix, ara amb internet se
supleix la indústria amb imagina-
ció i amb una estructura social
molt ben connectada i amb ganes
de generar cultura”. Per a Amàlia
Garrigós estem “davant el comen-
çament d’alguna cosa, perquè ca-
dames sorgeixenmés iniciatives,
cantar en valencià està de moda,
a la gent li agrada, i el públic és
fidel; si hi hagués suport institu-
cional el moviment s’estendria
encara molt més”. De moment,
l’administració del PP encara
sembla no adonar-se’n.c

Una escena de Hate Radio, del director suís Milo Rau
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Hate Radio, amb quatre actors-
locutors, dos dels quals havien
viscut el genocidi quan eren
nens. El record actua aquí d’es-
timulant d’una fúria interpreta-
tiva –la dels genocides– que
s’encomana a tot el grup i que
esdevé atuïdora. Colossal.
Crec que Hate Radio, amb

l’estudi radiofònic calcat del
que va funcionar a Kigali, la ca-
pital ruandesa, i el personal de-
testable que retraten els actors,
podria tenir una funció pacifica-
dora important en qualsevol
país en què els conflictes tri-
bals corren el risc de degenerar
en una guerra civil.c
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DANIEL SEIFFERT

En temps d’infinites
imatges, mirada veloç
i atenció minvant,
Madoz aporta sorpreses

Internet ha ofert
la solució per poder
difondre els treballs
i atreure públic als
concerts i festivals

1. OBRINT PAS

Precursors d’a-
questa eclosió de
la música en
valencià. Han
anunciat la retira-
da. Ofereixen un
repertori barreja
de ska, rock i
hardcore punk.
Forta denúncia
social a les lletres.
Destaquen Corat-
ge i Benvinguts al
paradís

2. ASPENCAT

Un dels grups de
moda a València.
Música de gran
qualitat: combi-
nen l’ska, el reg-
gae i el drum and
bass. A les lletres
hi ha una dura
crítica social. Entre
el treballs desta-
quen Obri la
llauna i Essència

3. ARRAP

Grup de rap en
valencià, tremen-
dament divertits.
El primer àlbum
es titula Ara va de
bo

4. PAU

ALABAJOS

Un cantautor i
activista, autor
d’Una d’amable,
una trista, una
petita pàtria

5. A. VALOR

Andreu Valor és
un altre cantautor
d’èxit. L’últim
treball es titula
A l’ombra de
l’obscuritat

Llàtzer

Moix


