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Musicant
Joana Raspall

ls nois de Cybee (www.cybee.cat), de
Sant Feliu de Llobregat, estan molt a
prop de donar a conèixer un treball

d’homenatge a l’escriptora, també santfeli-
uenca, Joana Raspall, morta el desembre pas-
sat. Estan enllestint una versió musicada del
seu poema Endavant!. “Quan érem petits, al
col·legi, vam estudiar-la i vam llegir poemes
seus. Va ser el centenari del seu naixement i
aleshores vam pensar que li volíem fer un ho-
menatge”, explica el grup. Aquest homenatge
estarà penjat a la xarxa pels volts de la diada
de Sant Jordi, juntament amb un treball au-
diovisual de com ha estat el procés de versio-
nat. Buscaven un text i van topar amb Enda-
vant!: “Trepitja fort, que el lloc és teu!/ On hi
ha el teu peu no n’hi cap d’altre./La terra té
per a tothom/ camins oberts./ Fuig de qui
vulgui entrebancar-te./ Trepitja ferm, que el
lloc és teu!” És només un fragment. Per què
aquest poema i no un altre? Raspall convida a
respirar fort, trepitjar fort, parlar ben clar...
El grup va publicar l’octubre passat el primer
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disc, Cybee, un treball produït per Manu
Guix i Roger Rodés. Segons ells, aquest poe-
ma de Joana Raspall va molt d’acord amb el
tarannà del disc. “El nostre disc és bastant
optimista, però conscient de la situació ac-

tual, que descriu el poema: trepitja fort, res-
pira fort... Tot és teu! Però tingues clar que
has de ser fort perquè t’ho poden prendre...
És també un to positiu en el sentit que, si hi
creus, ho pots tot.

Paral·lelament, a més a més, tenim la situa-
ció política i cultural que està vivint Catalu-
nya. Ens va agradar. I ens va sobtar, perquè a
l’escola crèiem que escrivia només per a
nens, perquè per a ella la llengua i la literatura
eren la seva passió i li preocupava que els
nens no poguessin tenir-hi accés en la seva
llengua, el català.” Per retre-li un homenatge
encara més rodó, en aquesta peça compten
amb una bona colla de nens, de la coral Tic-
Tac, també de Sant Feliu de Llobregat. ❋

El grup Cybee és
cada vegada més
present. El seu primer
disc és ple
d’optimisme i lliga
molt bé amb el poema
‘Endavant!’ de Raspall
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