A voltes necessites la cançó
quan vols estar despert, alerta i sobri.
Anant cap a Alacant —per interior—,
on diuen que has guardat tots els teus codis
A voltes necessites la cançó
(‘Anant cap a Alacant —per interior—’,
Feliu Ventura, 2006)
Als anys 60 i 70 la Nova cançó era seguida
per un gran públic i hi havia un nombre
significatiu d’artistes valencians entre aquell
grup. Durant les dues dècades següents,
semblava que als joves del País Valencià els
faltaven referents musicals propis. És cert
que es podia beure d'allò que al Principat
es va etiquetar com a 'rock català' però, què
havia passat amb els artistes valencians?
Som la flor que naix de la llavor que vau
sembrar
(‘L’herència’, Aspencat, 2011)
Els últims 90 es van anar plantant llavors que
durant les dues primeres dècades del segle
XXI han fet florir una collita impressionant
pel que fa a quantitat, qualitat i varietat. Van
aparèixer els primers festivals: Tirant de
rock, Carrascar, Almadrava rock… i és l’època
de grups com Munlogs, 4000 som prou i les
primeres passes d’Obrint pas, Sant Gatxo,
Owix, Pinka...
La polseguera va creixent
(‘La polseguera’, La gossa sorda, 2014)
Amb l’arribada dels 2000 augmenta l’efervescència, es teixeixen sinergies, es multipliquen els grups i les cites dels concerts. I en
la segona dècada, hi ha la consolidació del
moviment que té a l’horitzó la normalitat,
cada volta més a prop.

Tinc una guitarra que dóna guerra i
dispara amor
(‘Converses de balcons’, Auxili, 2018)
Aquesta exposició pretén abastar molts dels
elements de la música valenciana i oferir-ne
una panoràmica general. És per això que hi
ha molts apartats diferents que permeten
copsar fins on ha arribat el fenomen. Com
a objectiu, mirar arrere i explicar als jóvens
quin ha sigut el trajecte i deixar-ne constància per a seguir el camí.
El poble que canta mai no mor
(‘Alegria’, Obrint pas, 2011)
En alguns moments de la visita us vindran
records i potser s’entreveurà l’emoció. De
segur que descobrireu coses que desconeixíeu. Ens agradaria que la música fera de
transport cap a l’art, les paraules, els llocs,
les persones... Esperem que gaudiu d’aquest
recorregut i que en eixir us envaisquen les
ganes de cantar (més que siga de cap).

Perquè avui cantem per celebrar [...]
i que la vida és coratge i alegria [...]
que el poble que canta mai no mor…

SECCIONS
MURS
La simulació d’una paret de carrer plena de
cartells de concerts dels últims 20 anys.
BAR-CAFETERIA
Una ambientació amb tauletes, cadires i
tamborets amb uns panells explicatius de la
importància de l’aspecte gastronòmic quant
a títols de cançons, discos, noms de grups i
festivals, etc.
Amb una tv que “emetrà” programes i seccions dedicades a la música.
ART GRÀFIC
Una selecció d’artistes jóvens valencians que
han treballat especialment o parcialment
amb músics a l’hora de dissenyar portades,
cartells o escenografia.

EL COM
Història i actualitat del Col·lectiu Ovidi Montllor de músics i cantants del País Valencià,
constituït el 2004 amb algunes sonores
actuacions i consolidat hui amb els Premis
Ovidi.

EN DIRECTE
Projecció d’actuacions en directe i concerts
en una pantalla en retransmissió contínua.

MÚSICA FAMILIAR
Un àmbit musical que també ha experimentat una bonica i fructífera evolució.

VÍDEOCLIPS
Un repàs als vídeoclips que mostrarà l’evolució gràfica i discursiva dels que es feien
a finals dels 90 fins als més recents. Una
pantalla els tindrà en retransmissió contínua
i serà alhora la música que s’escoltarà de
fons a la sala.

A LA UNIVERSITAT D’ALACANT
Un espai dedicat a les actuacions musicals
valencianes al campus i per tota la xarxa de
la nostra universitat.

REFERÈNCIES LITERÀRIES
Els artistes mostren a les seues cançons el
seu bagatge literari en forma de referències
directes, clucades d’ull o homenatges. Descobrim algunes d’aquestes intertextualitats.
LITERATURA I MÚSICA
Les novel·les contemporànies han acompanyat el procés de creixement musical valencià
i mostren a les seues històries personatges
que escolten els nous artistes que han aparegut en les dues últimes dècades.
FESTIVALS I CIRCUITS
Els espais de trobada per excelència, que
omplin pobles durant uns dies són els festivals. A través d’un mapa del País Valencia,
situem els més importants històricament i
els que perviuen actualment.

ESTUDIANTS DE LA UA
Un panell on es pot veure la gran quantitat
de membres dels grups que han passat
abans o mentrestant per les aules de la
Universitat d’Alacant.
BIBLIOTECA
A través d’una sèries de vitrines veurem
la quantitat de llibres que s’han dedicat al
fenomen i a artistes en concret.
QUIOSC
Amb un expositor de mostra de revistes especialitzades i que han fet portada de molts
artistes valencians així com un panell amb
retalls a mode d’hemeroteca.
MARXANDATGE
Unes vitrines ens mostraran una selecció
dels productes derivats dels grups o dels
esdeveniments: entrades, polseres, gots,
camisetes, xapes, adhesius...
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