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Ho ha insinuat el lingüista Màrius Serra en
alguna ocasió: si els artistes de la Nova
Cançó van musicar poemes, té sentit que
els músics actuals de pop-rock, una bona
part de la qual ha basat les seves cançons
en la quotidianitat, musiquin narradors.
Cinc mesos després d’estrenar-se a
L’Auditori de Barcelona, les Cançons de la
veritat oculta –onze contes de Calders
musicats per Mazoni, El Petit de Cal Eril,
Maria Rodés, Bikimel, Guillamino i Joan
Colomo, entre altres autors, amb veu de
Judit Neddermann i arranjaments de
Genís Bou– es tradueixen en un disc
publicat per Bankrobber, la discogràfica

instigadora de l’aventura. “De Calders en
sabia el nom i prou”, confessa Bou.
“Gràcies a aquest projecte he descobert
una manera de viure molt inspiradora.”
“Ens va ajudar molt veure entrevistes com
les que li havia fet l’Espinàs a TV3. Saber
com Calders enfocava la vida em va ajudar
indubtablement a trobar-hi el to”, hi
afegeix Neddermann, per qui cantar uns
contes que cada lector s’imagina amb una
veu diferent era un “repte” amb què cada
vegada es va trobar més a gust. Avui, a la
Nau de Granollers, hi haurà una altra
oportunitat d’escoltar en directe les
Cançons de la veritat oculta. G.VIDAL

Calders, llegit pels músics de pop d’aquest país
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Punt
de vista
Darrere d’un
objectiu fotogràfic,
o a ull nu, la
mirada de Pere
Calders sempre va
ser molt personal.
El 1937 es va
allistar com a
voluntari a l’exèrcit
de la República i va
ser destinat com a
cartògraf a la
rereguarda de Terol,
on va escriure per
encàrrec la crònica
Unitats de xoc, un
dietari que es va
publicar el 1938
amb un pròleg de
l’escriptor Carles
Riba. Tot i que en
format realista, va
ser una mostra del
poder de la seva
mirada i d’un estil
que encara havia de
donar els millor
fruits.

Pere Calders
relaxat, a la platja, en
una època feliç de
l’exili a Mèxic, on va
viure durant 23 anys.
ARXIU




