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ntre el darrer terç dels anys
cinquanta i el començament
dels anys seixanta es definí un

procés de canvi social i intel·lectual
materialitzat en projectes culturals
desalienadors.

En les nacions minoritzades el
component socialment modernitza-
dor prenia un caient revolucionari,
basat primordialment en la dignifi-
cació d’una cultura nacional sotme-
sa. El moviment definit com a Nova
Cançó aconseguí que la llengua fos
transmissora de continguts per a bas-
tir un nou imaginari referencial.

Els Setze Jutges. Crònica tendra i
irònica d’un país té la virtut d’explicar
minuciosament els orígens del grup
de cantants que emprengueren la fita
de socialitzar la llengua per mitjà de
composicions que es proposaven re-
cuperar un llegendari propi. Aquesta
fita, però, anà prenent en considera-
ció les influències poeticomusicals
europees –sobretot franceses–, de les
quals féu traduccions per a un públic
que n’anà rebent el sentit.

El manifest que Lluís Serrahima publicà a
Germinabit el gener del 1959 sobre la necessi-
tat de fer “cançons d’ara” tenia un passat
confegit a base de converses i d’inquietuds
que es materialitzaren en el primer recital
d’Els Setze Jutges, el 19 de desembre del 1961.
Explicar aquest recorregut és un assoliment
del volum, poc explicitat en altres històries
sobre aquest moviment.

D’altra banda, cal remarcar la vinculació
entre la Nova Cançó i l’extraordinari teixit
associatiu que hi donà suport. Aquest aspec-
te, que es pot recórrer exhaustivament a tra-
vés de l’obra que comentem, mostra la in-
fraestructura a través de la qual es pogué dur
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a terme una multiplicitat d’iniciatives socio-
polítiques: centres culturals, ateneus, aplecs.
Analitzar aquests espais de sociabilitat me-
reix una recerca exhaustiva a fi d’explicar les
condicions de possibilitat d’altres organitza-
cions culturals: cursos de llengua, assemblees
civicopolítiques.

Una pregunta prou evident
Del text també es desprèn un interrogant: Els
Setzes Jutges equivalia a la totalitat de la Nova
Cançó? La resposta és negativa. L’agrupació
de setze cantants tingué un objectiu: mostrar
que cantar en català –en l’emergència de la
cultura de masses– era factible. Amb tot,

aquesta evidència no significava monopolit-
zar el projecte. Individualitats (Raimon) o
grups de l’època (Grup de Folk) potenciaren
el propòsit de conscienciar musicalment. El
nucli inicial –Miquel Porter, Lluís Serrahi-
ma, Delfí Abella, J.M. Espinàs– veié acom-
plert el designi –una favorable crisi de creixe-
ment– quan es començà a disgregar. Era se-
nyal que la llavor havia fruitat en noves estè-
tiques, reflexos de nous missatges ideològics.

Les primeres companyies discogràfiques
(Edigsa i Concèntric), els mànagers (Lluís
Serrahima, Josep Porter) i tot l’entramat de
base havia arrelat per bastir una baula essen-
cial de construcció nacional. ❋
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Malgrat tot, no han estat perdent el temps
algrat integrar-se per músics que
han tocat –o toquen– amb Love of
Lesbian, Standstill, Sanpedro o

The New Raemon (entre els quals el reputat
productor Ricky Falkner), es fa difícil encai-
xonar Egon Soda en cap escena. El seu cas és
atípic i la seva biografia, disfuncional, els
enalteix –o els condemna– a la categoria de
“grup de culte”. Acumulen quinze anys de
trajectòria i continuen sent essencialment
quatre amics de l’adolescència que, tot i les
vicissituds de la vida, mai no han deixat de
tocar junts. Però només han editat dos dis-
cos i els concerts que han ofert en l’últim
lustre es compten amb una mà (i ens sobren
uns quants dits, vaja). El seu debut, homò-
nim, publicat pel ja desaparegut segell Cy-

M donia ja fa cinc anys, coincidint
amb un moment especialment
bullent per a l’escena indie cata-
lana, podria haver-los situat al
capdamunt de tota aquesta efer-
vescència. Ferran Pontón (gui-
tarra i autor de totes les can-
çons), Falkner (baix i veu), Xavi
Molero (bateria) i Pablo Garri-
do (guitarra), als quals en
aquesta ocasió se’ls ha unit
Charlie Bautista –un altre músic
tot terreny involucrat en cin-
quanta mil projectes–, van je-
rarquitzar, però, compromisos i
responsabilitats, i a Egon Soda,
que només van oferir dos reci-

tals de presentació del seu de-
but, els va tocar el rebre.

L’edició, aquesta setmana, del
seu inesperat segon disc demos-
tra que, amb tot, les cançons els
surten per les orelles (vint temes
dividits, a parts iguals, en dos
CD) i que, cinc anys a fons amb
altres històries han acabat re-
percutint, almenys, en el treball,
nodrit de cançons de pop-rock
d’arrel americana, lletres farci-
des de referències literàries i sò-
bries execucions instrumentals.
El 16 de març actuen al Music
Hall barceloní. Per si de cas, val
més no perdre-se’ls. ❋
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