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‘Els altres catalans’ va
retratar ara fa 50 anys les
dures condicions de vida
dels immigrants a Catalunya

La immigració estrangera
dels últims anys ha posat els
serveis del país al límit

Josep Maria Andreu i
Forns (Barcelona, 1920)
va morir ahir havent dei-
xat de llegat un canço-
ner amb prop de 450
textos originals i adap-
tacions, entre els quals
Se’n va anar (tema
que, en veu de Salomé
i Raimon, va guanyar
el Festival de la Can-
çó Mediterrània del
1963) i El gripau
blau (1974), elabo-
rada a partir de la
cançó I’m in love
with a big blue
frog del trio nord-
americà de folk
Peter, Paul &
Mary. Autor de
cançons per a
Maria Cinta,
Ramon Cal-
duch, Magda,
Francesc He-
redero, so-
bretot Núria
Feliu i gairebé
la totalitat de cantants ca-
talans de la dècada dels
seixanta, Josep Maria An-
dreu va formar amb Lleó

Borrell (traspassat l’any
1994) un tàndem il·lustre.
“Si als Estats Units Hal

David comptava

amb Burt Bacharach per
signar temes com Alfie,
Wives and lovers o Walk
on by, a Catalunya Josep
Maria Andreu va formar

amb el mestre Bor-

rell la parella de fet amb
més èxit de la cançó popu-
lar del segle XX”, escrivia
el gener del 2009 a l’Avui
el comunicador Òscar Dal-
mau, el seu més gran re-
ivindicador juntament

amb el músic i lo-
cutor de ràdio
Jordi Roura,
que fa temps
que prepara un
cançoner amb
l’obra d’Andreu.
“Segur que seria
un bon músic,
perquè és impossi-
ble ser un gran lle-
trista sense ser un
bon músic”, va dir,
per la seva part,
Lluís Llach –que
també va posar músi-
ca a textos del poeta–
en un homenatge a
Andreu fa uns anys a
l’SGAE.
Abans de començar a
escriure cançons a dojo,
Josep Maria Andreu ja
havia destacat com a
poeta amb gust pel sim-
bolisme i la quotidianitat.
El seu primer llibre, Per
entrar al regne, es va pu-
blicar l’any 1957 i, dos

anys després, va guanyar
el Premi Carles Riba amb
Intento el poema.

A principis de la dècada
dels seixanta, Andreu va
entrar en contacte amb
Lluís Serrahima, que molt
poc abans havia publicat a
Germinàbit l’article Ens
calen cançons d’ara, con-
siderat com l’embrió de la
Nova Cançó. Andreu es va
sumar a la gesta de reani-
mar un mercat discogràfic
inexistent. Grau Carol va
ser el primer a enregistrar
cançons seves i, en poc
temps, ja havia escrit can-
çons com ara Anirem tots
cap al cel, Com el vent,
Amiga mort i Si un dia sóc
a terra. ■

Josep Maria
Andreu, en la portada d’un
disc amb textos seus.

Guillem Vidal
BARCELONA

El poeta del vinil
Josep Maria Andreu, el lletrista més prolífic de la Nova Cançó, autor
de ‘Se’n va anar’, ‘El gripau blau’ i 450 textos més, mor als 93 anys

Va formar amb
Lleó Borrell el
tàndem de més
èxit de la cançó
popular catalana
dels anys 60

Kate Bush torna a
fer concerts 35
anys després

MUSEUS

MÚSICA

El Museu Picasso
de Barcelona
amplia l’horari
El Museu Picasso comença
una etapa nova pel que fa a
l’horari d’obertura. A banda
del canvi que ja es va produir
a principis d’any –el museu va
passar a obrir una hora abans,
a les nou del matí, i a tancar,
també, una hora abans, a les
set de la tarda– en atenció al
públic local, a partir d’ara els
dijous tancarà a dos quarts de
deu de la nit. Per celebrar
aquesta nova iniciativa, l’en-
trada general serà gratuïta, a
partir de les set, el dijous que
resta de març i tots els dijous
del mes d’abril. Durant els
mesos de maig i juny, en
aquesta nova franja horària
dels dijous, el preu de l’entra-
da serà reduït. ■

La cantant britànica de la dè-
cada dels setanta Kate Bush
pujarà per primer cop en 35
anys a un escenari aquest es-
tiu. Bush, de 55 anys, farà
quinze concerts amb l’espec-
tacle titulat Before de Dawn, al
teatre Hammersmith Apollo,
de Londres, on ja va actuar el
1979. Les entrades es posaran
a la venda per internet a partir
del 28 de març. Les teories
sobre la seva absència dels
escenaris des de fa més de
tres dècades han inclòs des
del seu perfeccionisme fins a
la mort d’un membre del seu
equip durant una gira. ■




