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T orne a llegir aquest estiu, per terce-
ra vegada, els tres volums de la
més bella literatura memorialista

que conec, que són els records d’infantesa
i de família de Marguerite Yourcenar: el
primer Souvenirs pieux, el segon Archives

duNord, i el tercerQuoi? L’Éternité. De fet,
ja fa mesos que em dedique assíduament
a la lectura i relectura de memòries (qui
sap per què: potser un vague projecte),
com ara les de Josep M. de Sagarra, o les
d’Elias Canetti, o la novel·la/memòria/fan-
tasia històrica de Peter Esterházy, o l’ar-
mari ple d’ombres del poeta Gamoneda.
Yourcenar, en un passatge del primer vo-
lum, passa per Brussel·les l’any 1956, ja en
edat madura, doncs, i visita el museu d’art
per contemplar uns quadres de Pieter
Bruegel,El recompte de Betlem (que prepa-
ra la massacre dels innocents),La caiguda
d’Ícar i La caiguda dels àngels rebels. Un
vel de pessimisme universal cobreix la vis-

ta de l’escriptora davant de les dures esce-
nes de Bruegel, i del record d’altres qua-
dres semblants, i diu, parlant del seu pro-
pi temps històric de mitjan segle XX: “La
brutalitat, l’avidesa, la indiferència als
mals dels altres, la bogeria i l’estupidesa
regnaven més que mai sobre el món, mul-
tiplicades per la proliferació de l’espècie
humana, i dotades, per primera vegada,
de les eines de la destrucció final. La crisi
present es resoldria, potser, després d’ha-
ver atacat només un nombre limitat d’és-
sers humans. D’altres en vindrien, cadas-
cuna agreujada per les seqüeles de les cri-
sis precedents: l’inevitable ha començat
ja. Els guardians, recorrent amb un pas

militar les sales del museu per avisar que
tancaven, semblaven proclamar el tanca-
ment de tot” (traducció meua). Així escri-
via la dama quinze anys després d’aquella
visita, confirmada en les seues sospites i
visions. Visqué la crisi dels anys vint i tren-
ta, conegué els desastres de la guerra i de
la postguerra, i sobretot observà com
aquell món ordenat i encara net de la seua
infantesa s’enfonsava en cada crisi, i cada
crisi era pitjor que l’anterior: perquè ens
fan més estúpids, no més intel·ligents. Si
Yourcenar haguera conegut aquesta crisi
nostra, la crisi d’ara, estic segur que torna-
ria a escriure: “La brutalitat, l’avidesa, la
indiferència als mals dels altres, etc.”

J a fa uns quants anys que el
món de l’audiovisual
valencià pateix les fueta-

des de la crisi. “El 2008, Canal 9
ens va avisar d’una retallada en
el pressupost per a l’any següent
del 25%”, explicava aquesta set-
mana LluísMiquel Campos, pre-
sident de l’Associació Valencia-
na d’Estudis de Doblatge i
Sonorització. “L’any següent,
ens va informar d’una altra reta-
llada, aquesta vegada del 75%”.
La cadena autonòmica, llevat de
ficcions reeixides com L’Alque-
ria Blanca o Senyor Retor, a pe-
nes ofereix faena al sector. Però
Canal 9 respon només a un dels
problemes. La crisi ha deixat
sense mitjans les empreses, que
troben dificultats per a obtenir

préstecs en els bancs per a fi-
nançar els seus projectes. A
més, l’evolució imparable del
model de consum audiovisual
obliga el sector a revisar cada
pas endavant, a estudiar-lo i de-
cidir si es tracta del moviment
adequat o si podria executar-lo
millor, per a més plataformes,
per a més xarxes socials, ade-
quar-lo al 3D…

La situació de Lluís Miquel i
dels seus potser és una de les
més delicades. Els estudis de do-
blatge van nàixer a l’empara de
Canal 9 i ara pateixen tisorades i
endarreriments quant als paga-
ments. Els altres, productors de
ficció, de publicitat, de cine o
d’animació, amb més o menys
dependència de la cadena, trac-
ten de subsistir amb la mirada

posada en nous mercats i noves
maneres d’enllandar el producte.

”La dècada passada, Canal 9
va fer un gran esforç per la
ficció i va forçar el desenvolupa-
ment de la indústria audiovisual
a la Comunitat”, reflexiona Kiko
Martínez, de la productora Na-
die es Perfecto. “Van emergir
una bona quantitat de tècnics,
de directors, de directors de foto-
grafia, d’actors, d’actrius… Ara
es posa en dubte el model i fa
por que es destruïsca el que va
tardar tant de temps a crear-se”,
afig. Malgrat el to una mica
melancòlic que brolla de les
seues paraules, Martínez i la
seua productora van tenir la
“sort” de colar una sèrie en l’es-
caleta de la cadena, Senyor Re-
tor, que gairebé ha doblat l’au-

diència mitjana amb la primera
temporada i ja han firmat per a
rodar-ne una segona.

Amb tot, suposa una
excepció. “En els últims tres
anys hem girat cap a Madrid”,

explica, “hem volgut expandir-
nos perquè Canal 9 no fóra
l’únic client. Volem treballar ací,
però no sols això”. “L’objectiu”,
diu, “és col·locar una ficció en
alguna cadena nacional”.

Diversificar-se, alçar el cap.
Els productors coincideixen en
el fet que l’única possibilitat per
a subsistir a llarg termini rau a
transcendir el monopantallisme:
No es pot pensar en una cadena
de televisió, ni tan sols es pot
pensar només en la pantalla de
televisió, sinó també en la de l’or-
dinador, en la de la tauleta, en la
del smart phone, fins i tot en la
del cine. “Hem d’aprendre a tre-
ballar per a moltes pantalles”,
incideix AntonioMansilla, de So-
rolla Films. Mansilla, president,
a més, de l’associació de produc-
tors Avapi, sentencia: “Si d’ací a
cinc anys no facturem ja el 15%
o el 20% amb projectes per a ter-
minals mòbils o Internet esta-
rem perduts”.
 Passa a les pàgines 2 i 3
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Ve de la pàgina 1
La qüestió és si l’audiovisual
valencià és competitiu a pesar
de la crisi. “Ací hi ha talent”, de-
fén Vicente Muñoz, president
del clúster audiovisual valencià,
que agrupa les empreses del sec-
tor. Paco Gisbert, de l’associació
d’empreses d’animació valencia-
nes, li dóna suport. “Tenim ta-
lent, però no hi ha diners. De-
vem ser de les poques comuni-
tats que no manté un festival
d’animació. No dic que ens rega-
len res”, aclareix, “només unami-
ca de suport. Ací tenim un dels
millors especialistes mundials
del stop-motion, Pablo Llorens,
que va guanyar un premi Goya
fa uns anys. I no és l’únic Goya!”.
Antonio Mansilla insisteix en
aixòmateix: “Conec gent que tre-
balla al Canadà, o a Los Angeles,

que ho porta molt bé; la pitjor
part és precisament aquesta,
que la gent jove se’n va perquè
ací no troba res”.

Muñoz, que entén l’aturada
com un bon moment per a pen-
sar, té esperances en el fet que la
nova consellera de Cultura i Tu-
risme, Lola Johnson, fins ara di-
rectora de Canal 9, es recorde
d’ells. En tot cas, Muñoz, que a
més gestiona la productora Con-
ta Conta (la que va crear Autoin-
definits), concreta que “el clúster
està potenciant la internaciona-
lització dels productes, tant a
l’hora d’adaptar els que hi ha
com a l’hora de produir pensant
en els mercats exteriors”.

Tanmateix, això costa diners.
Muñoz indica que la dificultat
per a finançar projectes és el des-
avantatge principal per a les em-

preses del sector. Gisbert recor-
da que fa anys l’Institut de la Peti-
ta i Mitjana Indústria Valencia-
na el va ajudar a anar a Cannes.
“En llocs així fas contactes”, ar-
gumenta. Ara estan pràc-
ticament tots parats, “fent cose-
tes”.

El 2010, el 20% de les empre-
ses del sector de l’audiovisual
van desaparéixer. Així, les que
queden fan tant com poden. Xi-
mo Pérez, de Trivisión, explica
que han hagut de diversificar-se
“moltíssim”. “El 50% de la nos-
tra facturació és cine, però tam-
bé treballem l’animació i la
ficció a escala nacional”.
Trivisión, que ha multiplicat
per sis la facturació en 10 anys,
produeix, amés,L’Alqueria Blan-
ca, la sèrie més reeixida de Ca-
nal 9 amb unamitjana d’audièn-

cia que gairebé quadruplica la
de la cadena. “A nosaltres ens
va bé, tenim la sort queL’Alque-
ria Blanca funciona, encara
que en general la cosa ha anat
a pitjor”. Pérez, que amés presi-
deix l’associació de productors
PAV, indica que “han desapare-
gut empreses, tretze en quatre
anys. Les que queden s’han ha-
gut de posar a fer publicitat,
industrials, Internet…”, concre-
ta. Igual que els altres, aposta
per la diversificació, encara

que entén que es tracta d’un
risc: el camí és aquest, apostar
per la novetat, però sense sa-
ber com eixirà o com podrà
vendre’s. “El problema d’Inter-
net, per exemple, és que no
saps molt bé el rendiment que
en pots traure”, indica. Mansi-
lla, de Sorolla Films, insisteix.
“Nosaltres treballem ara en un
parell de projectes multimèdia.
El primer, El Comandante Fly,
el desenvoluparem com a vide-
ojoc de Facebook i també com

a curtmetratges”.
Un altre dels canvis que trac-

ta d’assumir Sorolla Films és la
coproducció cinematogràfica.
“Hi treballem si podem, anem a
festivals... De negoci, n’hi ha, i
tenim l’obligació de fer-ne una
cosa rendible”. Ximo Pérez, de
Trivisión, indica, a més, que a
Espanya el sector “està acostu-
mat a vendre el 100%, el produc-
te i els drets d’emissió a una ca-
dena”. “Fora no treballen així”,
diu. “Cada capítol dels Tudor”,
continua, “costa 4,5 milions
d’euros, però la productora con-
serva els drets i els ven a dife-
rents cadenes”. Cada cadena pa-
ga i la productora, si va bé, obté
beneficis. La cadena, a més, pa-
ga una quantitat inferior a la
que es gastaria si aconseguira
la propietat total de la ficció.
“Ací en som capaços, és clar,
sempre en coproducció interna-
cional”. I torna a començar.

Per a una coproducció inter-
nacional fa falta contactar amb
productores internacionals; con-
tactar requereix un espai, un
festival, per exemple. Viatjar a
un festival implica diners i,
d’això, n’hi ha poc. Que ho pre-
gunten a Lluís Miquel i als do-
bladors professionals valen-
cians, que ho pregunten a Paco
Gisbert i als animadors: D’on es
trauen diners?

“Ací hi ha talent”, diuen
representants del sector
El clúster audiovisual valencià treballa per “adaptar-se
als mercats estrangers i per produir pensant en aquests”

E l nom de Pablo Maronda
deu sonar als aficionats
més obsessius de lamúsi-

ca en directe de la ciutat de
València, perquè fa gairebé una
dècada que roda per aquests lo-
cals i aquestes sales. Amb tot,
no ha estat fins ara, ja passada
la trentena, que s’ha llançat al
circ discogràfic. I ho ha fet tal
com Déu mana, formant
tàndem amb Marc Greenwod
(baix de La Habitación Roja)
amb un àlbum ben notable, titu-
lat El fin del mundo en mapas
(Absolute Beginners), ple de re-
ferències al pop i al rock inter-
nacionals i estatals. Perquè
sempre val més esperar abans
que fer un pas en fals: “No volia
gravar fins que no tinguera la
capacitat de fer un disc. Fins
que no tinguera una dotzena de
cançons que funcionaren d’ací
a vint anys. Sempre he tingut
un alt nivell d’autoexigència”. I
aquesta exigència és la que ha
preparat el terreny perfecte per
a fer un treball que, a diferèn-
cia del que passa en una gran
part de la nostra producció,
gaudeix d’un ventall d’estils tan
ampli que hom hi pot trobar
ecos de The Byrds, Los Brincos
o The Kinks, però també dels
Pixies, Los Planetas o Family:
“És que a mi m’agrada sonar
heterogeni. Els discos que més
m’agraden són heterogenis,
com el 69 Love Songs deMagne-
tic Fields o el White Album de
The Beatles”. I és que el llarg
procés de creació d’El fin del
mundo en mapas respon a una

rutina de treball sense pres-
sions, lliure i espontània, tal
com afirma Marc Greenwood,
que diu: “No hem seguit cap
guió establit en les cançons.
Però el que sí que tenim clar és
que hem escollit les millors
cançons que teníem”. Unes
cançons editades pel segell
valencià Absolute Beginners,
amb què estan francament a
gust per dues raons. En primer
lloc, perquè “ens agrada
comptar amb un segell de la ciu-
tat” i, el que és més important,
perquè “a més, no ens han dit

res sobre com havíem de fer la
coberta, ni sobre el nombre de
cançons, ni sobre els vi-
deoclips, que els fem nosal-
tres.”

Contrasta la dolçor d’una
gran part de les melodies de
l’àlbum amb la ironia, no
exempta demala llet, que desti-
l·len algunes de les lletres de
Maronda, fetes com una mena
de venjança personal: “Sóc
molt mala hòstia, i m’agrada
que es note. I fotre canya, que
ja hi ha moltes lletres naïfs.
M’agrada escriure amb ironia i
sarcasme”. Un sarcasme, apli-
cat a les relaciones personals,
que no es contradiu amb algu-
na referència política, aqueixa
pràctica tan menyspreada per
la nostra escena independent
quan s’expressa en castellà:
Buenaventura és la gemma so-
nora més sorprenent del disc,

una oda final al combatent
anarquista Buenaventura Du-
rruti, encapsulada en unamelo-
dia i sobre uns teclats que, in-
sospitadament, remeten als do-
nostiarres Family: “Llegint El
corto verano de la anarquía, de
Hans Magnus Enzenbersger,
se’m va acudir dedicar una
cançó a Durruti, en clau de viat-
ge iniciàtic, una mica a l’estil
de Portugal, de Family. I fer-ho
de manera refinada, sense pa-
raules gruixudes”. Perquè Pa-
blo Maronda és dels que
creuen que el pop té armes per
a bregar amb estil quant a te-
mes sociopolítics, ja que “el pro-
blema és que la gent no els utili-
tza de manera irònica, com ho
fan de vegades Los Planetas o
Sr. Chinarro. I la lletra política
s’ha utilitzat en l’estil indie des
d’un punt de vista àcid i
sarcàstic, sense haver d’expo-
sar un ideari polític. Perquè a
la gent el que li molesta és el
discurs de col·legi, alliçonador.
Però si es tracta amb les bro-
mes divertides i literàries, és
com qualsevol altre referent de
la cultura pop.” No cal dir que
els referents de Maronda, tot i
el rol que Marc Greenwood
exerceix en La Habitación Roja
(no per casualitat la nostra ban-
da més projectada a l’exterior),
els situen més fora que dins
d’una escena local amb la qual
no s’identifiquen gaire: “Ens
sentim geogràficament com
una part d’una escena, però els
nostres referents ètics i estètics
estan més en l’Anglaterra del
seixanta, a la costa oest nord-
americana o en l’Espanya del
67, més que no a la València
actual. Bé, èticament no amb
l’Espanya del 67, és clar, però sí
creativament, amb gent com
Pau Riba, Vainica Doble, Ia &
Batiste o Cánovas, Rodrigo,
Adolfo i Guzmán. I més recent-
ment, amb les escenes de Do-
nostia i Granada”.

E ntrevistar la veterana ac-
triu i cantantMamen Gar-
cía, amb una trajectòria

impossible de condensar en
unes línies i un dels rostres va-
lencians més populars, és com
retrobar-se amb la tieta bohè-
mia que ve de visita i ens conta
com li van les coses. Tan prope-
ra i càlida com el seu darrer
disc, El cofrecito (2011), una deli-
ciosa col·lecció de temes com-
postos per ella amb textos que
semblen arrancats de les entran-
yes. Tretze cançons en la rodalia
del jazz, gravades amb el suport
de valuosos músics com ara Al-
bert Sanz, Javier Colina o Jorge
Rossy, que fluctuen entre el vita-
lisme de Samba para una niña
de marzo o el neguit de la colpi-
dora Canciones para nadie. El
motiu de l’entrevista, de fet, és
el tercer disc en solitari de l’anti-
ga vocalista de Patxinguer Z, un
tipus d’oxigenació després d’un
atrafegat període catòdic en què
l’hem poguda veure en nombro-
ses sèries per a Canal 9, com ara
Socarrats i Maniàtics, o Escenas
de matrimonio en Tele 5.

”Fa temps que tenia el mate-
rial arreplegat, però les
circumstàncies discogràfiques
són les que són. Els dos discos
anteriors els vaig haver de pro-
duir jo. Si no hi ha una
discogràfica darrere, no tens
massa opcions”, explica sobre la
gestació d’El cofrecito. “Era una
manera també de desempalle-

gar-me de l’audiovisual. Quan
s’abusa molt de la imatge s’ha
de descansar, tot i que també he
de dir que, darrerament, Canal
9 no compta gaire ambmi”. Gar-
cía, en tot cas, va trobar espai
per a macerar el material i en-
trar en l’estudi amb músics de
garanties, “els millors en el món
del jazz ara mateix”, assegura.
Dotze hores de gravació, tan
sols, enregistrant la banda al
complet, amb so directe, amb al-
guns talls com ara La base impo-
nible o l’esmentada Canciones
para nadie, dats i beneïts en la
primera presa. Per això l’organi-

citat i la immediatesa del disc.
Calidesa ressaltada per l’autora
amb les lletres, amb el que defi-
neix com “un toc femení”. “Són
sentiments senzills, que ens pas-
sen a tots, però amb un punt de
vista literari, jugant amb les pa-
raules…”. Un compte pendent

amb la seua biografia: Mamen
García envià composicions de
caire intimista al mític progra-
ma de Fernando García Tola, en
els vuitanta. Però el conductor
de Si yo fuera presidente preferí
la sornegueria festiva de Patxin-
guer Z. Això no significa que l’ar-

tista renuncie a la seua innega-
ble bis còmica en els recitals,
com a eina per a connectar amb
els espectadors. “En el teatre re-
presentes un personatge, però
en un recital estàs tu, despu-
llant-te un poc, és una cosa molt
profunda. Jo no m’aïlle del

públic, com alguns can-
tautors, sinó que neces-
site apropar-m’hi”, acla-
reix.

El cofrecito tindrà ara
la seua vida en directe. I
en l’horitzó professio-
nal, un possible llargme-
tratge i un projecte tele-
visiu amb El Terrat, en-
cara en fase iniciàtica.
Fer teatre ha esdevingut
més complicat. “Està fo-
tuda la cosa. La crisi és
general i la cultura és el
sector més esguitat. El
circuit de teatres
pràcticament ha desapa-
regut i les companyies
de teatre han de fer me-
ravelles per poder repre-
sentar”, explica. I tam-
poc no confia en el fet
que millore el panora-
ma en la radiotelevisió
pública valenciana. “Jo
sóc gran i ja no aspire a
res, estic molt contenta
d’haver arribat on he
arribat”, diu, amb la se-
renor que dóna una ca-
rrera densa i deliberada-
ment heterodoxa que va
meréixer el premi Ber-
langa a la trajectòria pro-
fessional, el 2009. Però
alhora confessa sentir-
se amb ganes de dir i fer
encara més coses: entre
els possibles projectes,
un disc en valencià per
al qual ja està arreple-
gant material. En algun
moment la conversa de-
riva cap a laMamenGar-
cía ciutadana que ha lle-
git Stéphane Hessel, que

també està indignada i que sosté
que la revolta “es veia vindre”.
Una indignada gran que, això sí,
guarda amb coqueteria el secret
sobre la seua data de naixement
algun dia del segle passat a
l’Atzúvia. Una artista a temps
complet.

Cartografia per a l’apocalipsi
El duet valencià Maronda presenta el seu notable debut, ‘El
fin del mundo en mapas’

MAMEN GARCIA Actriu i cantant

“Quan s’abusa molt
de la imatge
s’ha de descansar”

ACatalunya molt poca gent
empra “roig” per a referir-
se al color vermell. Per

què el senyor Artur Mas sí que
ho fa? Potser era una invitació a
llegir el seu discurs més enllà de
l’aparença immediata.

El moviment 15 M continua
gaudint de la simpatia de lamajo-
ria de la població. Un fet que deu
ser insuportable per a un Artur
Mas que perd els nervis davant
d’aquesta constant de suport i se-
guiment social. La seua idea dels
indignats és molt semblant a la
de Rita Barberà. I no parlem ja
del seu conseller d’Interior, Felip
Puig. Personatge de trista
memòria: enfonsament del me-
tro del Carmel, comissions tèrbo-
les d’Adigsa, etc.; és fascinant
ambquina tossudesa nega les evi-
dències i amb quin deler vol re-
tornar a pràctiques franquistes:
policies secrets infiltrats, deten-
cions “preventives” abans d’esde-
veniments puntuals.

Aquest senyor està disposat a
superar Fraga i Martín Villa.

Aquests senyors tenen una
concepció del món molt actual:
traçar fronteres (amb il·lusió?)
pertot arreu. Les línies roges en
són un exemple. Travessar-les és
el desig ocult del senyor Mas. Se-
ria el moment d’actuar amb més
(més?) contundència. Però no,
els “rojos” no les travessen. Pot-
ser els desaforats culés sí que ho
fan, però es tracta del Barça, ho
celebren amb il·lusió. Miren,
sinó, els efectes del descens a se-
gona del River a l’Argentina.

El discurs deMas també resso-
nava quan “preferia una
democràcia imperfecta al caos
violent que ens hem trobat”.
Caos violent? Vol un caos aparent-
ment no violent? La llei òmnibus.

El discurs de Mas destil·lava
sospites. “Venien amb ganes de
gresca”. Aleshores, si era així, per
què no podien preveure el nom-
bre efectiu de membres de l’or-
dre públic? O es tractava del con-
trari, de deixar a la bona de Déu
els diputats per a poder alimen-
tar el seu discurs? Qui venia amb
ganes de gresca, senyorMas? Qui
la desitjava?

Qualsevol que participe en les
assemblees creades per tots els
barris comprovarà que les ganes
de gresca són absents. Fins i tot,
pequen d’una certa ingenuïtat.
Temps al temps. És unmoviment
nou, jove, ja anirà articulant-se.

I això és el quemés emprenya
el poder. Les acusacions (el dis-
curs) ens marquen les pistes. Vo-
len un nom, representants, pro-
postes, etc. És a dir, volen que
entren en el seu discurs. El de les
línies roges. Semblant al dels la-
boratoris: crear un medicament
i, a continuació, inventar un nom
per la malaltia. I no serà així.
Aquest moviment ha dit el que
havia de dir, de moment. Que ja
n’hi ha prou i que els professio-
nals de la política treballen, com
fan treballar tothom sota ame-
naça d’acomiadament. Que apor-
ten solucions des d’aquella ban-
da de la línia vermella.

A LA LLETRA

Línia roja
Albert Garcia i
Hernàndez

C. PÉREZ DE ZIRIZA València

Els components de Maronda.

Estudis de doblatge Tabalet. /
jesús císcar

“Han desaparegut
empreses,
tretze en quatre
anys”

Contrasta la dolçor de
les melodies amb la
ironia que destil·len
algunes de les lletres

“Si no hi ha una
discogràfica darrere,
no tens massa
opcions”

“La crisi és general
i la cultura
és el sector més
esguitat”

XAVIER ALIAGA València

L’actriu i cantant Mamen Garcia. / jesús císcar
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