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VALTÒNYC - PIET HEIN
Valtònyc: Veu, composicions i lletres
Erno le Mentholé: Piano, teclat, programació,
arranjaments, coros, xiulets
Boris Schmidt: Contrabaix
Manu Hermia: Saxofon tenor i flautes
Bart Maris: Trompetes i buggle, llautó
Maarten Decombel: Guitarra
Eva Fernandez: Segones veus

Valtònyc també conegut com «l’enfant terrible» català, ja no existeix. Ha crescut, madurat i s’ofereix
amb aquest primer àlbum creat a homerecords.be, un renaixement. Després de 15 autoproduccions i
un any a territori belga, surt de les ombres explicant-nos una història plena de perspectives.
La seva ploma segueix intacta, lliure, provocativa amb una rara dimensió poètica i metafòrica.
Valtònyc està acompanyat per talentosos músics, Boris Schmidt, Manuel Hermia, Bart Maris i Maarten
Decombel sota la direcció musical de Erno le Mentholé, per desenvolupar-se en raps, donant-li una
riquesa desconcertant i molt imaginativa. Amb el suport de productors i artistes del seu país com
Ossian, Sr. Oca, Etxart Casas, Poor Tramit i Balle, STL Beatz i Yeke Boy... Valtònyc ha creat un àlbum
estètic, fora de temps, lliure de codis i fórmules habituals .
La metàfora es troba fins i tot en el nom de l’àlbum. «Piet Hein» és un pirata holandès del segle XVI
que, després d’haver estat tancat durant molt de temps pels espanyols, es venja i torna com un heroi al
seu país.
¿La lluita de Valtònyc? Llibertat d’expressió, d’opinió i creació. Recordem que, Josep Miquel Beltran
Arenas està actualment condemnat a 3 anys i mig de presó a Espanya per cançons escrites en 2012.
Ara està exiliat a Bèlgica i el seu àlbum sona com un poderós himne que es convertirà aviat en un
clàssic atemporal.

CONCERTS

23 de maig a Pianofabriek (Brussel·les) a les 20h
31 de maig a L’Aquilone (Liège) a les 20h30
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Que pugui provar els límits del llenguatge i la subversió fins a provocar l’ira de l’oligarquia de
pensament europeu i essencialment ibèrica és bastant divertit. Valtònyc no li falta humor i li cal
fer front a tota la mediocritat del món. També ha creat un club de futbol (Injúries a la Corona FC).
Un dia se’m va presentar i vam fer un camí definitiu junts. Sóc eRno Mentholé i sóc músic. El meu
nom ara està associat amb un personatge perillós armat amb una ploma criptocomunista i un teclat
anarquista que aterra tot un macrocosmos amb els seus versos de gall. Buf! Vaig estar amb Valtònyc durant
centenars d’hores, durant els quals el vaig veure cisellar la ploma i fer-li girar amb fluïdesa insolent.
Hores durant les quals jo estava tan tranquil com sempre (aquest home que es va convertir en el meu
amic, és tranquil, com el llac d’una muntanya). Estàvem allà, tots dos envoltats per un estudi on tot
estava per fer. I vam fer un bonic treball. Lliure i lliure. Va confiar en mi. Hem desconstruit el marc del
que existia en forma de models i ho hem tornat a reconstruïr tot. Tenia bones proves. De vegades no
era com qualsevol cosa coneguda (tinc la sort de no ser de cap tipus, ni tan sols el rap, ni el jazz, ni el
clàssic, ni el pop, només una mica de cada, en Josep no té bandera i això és bo, no té nacionalitat: escriu
el seu nom, llibertat). De vegades podia arribar a veure imatges cinematogràfiques i fins i tot a Public
Ennemy de Spike Lee. Els tirs laterals de Sergio Leone van interferir en el ritme. Hi havia la necessitat
d’ignorar completament els efectes de la moda, el so “actual”. Encara que no nego certes influències
(Sakamoto, Hancock, Miles, Stravinski). Al final, solc, s’esvaeix, matisa, dóna cops. Cal dir que hem
estat recolzats per alguns exemplars clàssics (Boris Schmidt, Manuel Hermia, Bart Maris, Marteen
Decombel). Per escoltar Valtonyc darrere del micròfon, comencem a entendre el que es diu. Se sent
poesia dibuixada per la frase que vibra com la jota. I tan aviat com ens convertim en mallorquins i diem
que el català no és inaccessible. Tornaré a Badalona i els encarregaré el plats en català al crid de: hòstia!
Josep és astut, suau com ningú. Està obsessionat amb la ploma lliure, amb la necessitat de deixar que la
gent decideixi el seu propòsit, el seu destí. No és extremista de res, excepte en espècies i bon vi. Però juga,
es burla, es burla, sorprèn, provoca perquè hi ha la participació: el joc, l’estètica, la política. Condemnar a un
“fill terrible” que resulta ser un home d’una elegància i una delicadesa inusuals, és enganyar les paraules,
és confondre un parèntesi de l’obra i de l’home. Perquè si algú descobreix els seus textos, es descobreix
un poeta de seda que té un estil “brutal” (expressió utilitzada regularment per Josep en el sentit “poderós”,
“impressionant”, “monstruós”). Lluny dels estereotips del rap hiperrealista, Valtònyc recorre la metàfora
amb una facilitat particular, com un nen de Neruda que dóna a la matèria la pluja i el sol del cor guerrer.
El fet és que he escoltat l’àlbum almenys 20 vegades i no em canso. Amb Josep vam fer un àlbum
senzill i potent. Com un clàssic.
Erno Le Mentholé
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