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Els Setze Jutges,
cronistes de la realitat

El Parlament de Catalunya ha atorgat enguany la Medalla d’Honor als Setze Jutges. Fundat
l’any 1961 per Miquel Porter i Moix, Remei Margarit i Josep Maria Espinàs, el

cercle s’anà ampliant fins arribar a setze membres: Delfí Abella, Francesc Pi de la Serra,
Enric Barbat, Xavier Elies, Guillermina Motta, Maria del Carme Girau, Martí Llauradó,
Maria Amèlia Pedrerol, Joan Ramon Bonet, Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet,

Lluís Llach i Rafael Subirachs. Els Setze Jutges va impulsar el moviment de la Nova
Cançó i va normalitzar l’ús del català en el món de la música moderna. La seua

transcendència, però, va traspassar el testimoni merament musical i va aconseguir
dimensions polítiques i literàries sense precedents en la història recent dels Països Catalans.
De tot plegat, ens en parla Carles Gámez, un dels màxims especialistes en la Nova Cançó.  

Jutges els responsables de propagar
una «nova sensibilitat», i que en la
Nova Cançó es materialitza en la fer-
mentació d’un repertori inequívoca-
ment realista. Els cantants de la Nova
Cançó esdevenen els agents de la poe-
sia realista dels anys seixanta. Una
realitat observada en un primer
moment des de l’òptica petitburgesa i
catalanòfila d’intèrprets com ara
Miquel Porter i Moix, Delfí Abella,
Remei Margarit o Josep Maria Espinàs
i el seu univers poètic i amable, poblat
de floristes, turistes i passejants de les
Rambles. Fins i tot un autor com
Georges Brassens, quan és adaptat al
català, es projecta des del seu vessant
més amable i menys conflictiu. És en

aquesta línia estilística on cal
situar un autor com Joan
Manuel Serrat i textos com
«El drapaire», «La tieta» o
«Els vells amants», d’inequí-
voca filiació francòfona, i
que Manuel Vázquez Mon-
talbán descriurà com a pro-
ductes de «la cultura del
barri».

Si Serrat amplifica amb
èxit aquest camí realista i
quotidià de la Nova Cançó,
a Pi de la Serra li correspon
fer el salt mortal. Tot i que  les
seues primeres cançons, «Les
corbates», «L’orfeonista», i
d’altres, continuen en un pri-
mer moment aquest gust per
la crònica del «petit món»,
«L’home del carrer» trenca

En 1962 apareixien al mercat els pri-
mers discos dels Setze Jutges. Una filia-
ció deutora de la cançó francesa, i
d’altra, una descripció costumista i rea-
lista, focalitzada en la crònica de la
vida quotidiana barcelonina, consti-
tueixen els seus senyals d’identitat. Dos
eixos estilístics que puntejaran aquesta
«nova cançó», com és batejada ràpi-
dament per la crítica. Una Nova
Cançó que naix amb una clara volun-
tat reivindicativa, la creació d’una
cançó popular en català o, el que és el
mateix, fer possible que la gent tingués
cançons en la seua pròpia llengua. I, a
més, seguint el model de la Chanson,
oferir al públic un producte amb digni-
tat literària i, per descomptat, musical.
Una cançó que al cap i a la
fi vol ser un vehicle expressiu
poètic. Mentre Els Setze
Jutges assenyalen l’horitzó
musical al nord de l’Ebre, al
sud, la irrupció de Raimon,
contribuirà decisivament a la
projecció popular del movi-
ment i a la introducció d’al-
tres temàtiques argumentals,
molt més incisives i reivindi-
catives. Si els Jutges explica-
ven situacions, Raimon, com
ha escrit Antoni Batista, «pen-
sava en veu alta». Les
cançons de Raimon aporten
el ferment  rebel i juvenil d’a-
questa generació debutant
dels seixanta. Una cançó que
es manifesta orgullosament
diferent a la que s’escolta per

la ràdio i llistes d’èxit i que ràpidament
s’escampa per Europa i Amèrica. Un
«estrany al paradís» dels guateques
dels seixanta.
Gràcies a la Nova Cançó, la cançó
d’autor desembarca a l’Estat espanyol
mentre es produeix una mena de rup-
tura estilística amb el panorama melò-
dic existent. La projecció de la Nova
Cançó irradiarà altres parts de la
península, com ara Euskadi, Galícia o
Castella, i contribuirà a fer nàixer al-
tres «noves cançons». Són aquests can-
tants i autors encapçalats pels Setze
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definitivament amb aquesta mirada
diguem-ne domèstica. Una composició
que en paraules de Raimon «denota
altres preocupacions i una diferent
forma de situar-se en la col·lectivitat». A
partir d’ara, l’obra de Pi de la Serra
guanya en complexitat i esdevé cada
vegada més personal i creativa. Un
autor que sap conjugar la seua capaci-
tat per  la  transgressió i l’abrupció críti-
ca i l’ús imaginatiu del llenguatge. Al
llarg dels anys seixanta, la Nova Cançó
incorporarà una nòmina de cantants i
autors com Enric Barbat, Guillermina
Motta, Maria del Mar Bonet, Lluís Llach,
Ovidi Montllor o Rafael Subirachs, que
continuen o introdueixen noves línies
estilístiques i temàtiques. Prova de la fer-
tilitat del moviment serà el disc home-
natge que l’any 1996 Joan Manuel
Serrat tributa als seus antics companys
de la Cançó. Un homenatge musical on
emergeixen un seguit de composicions,
que posen de relleu la vitalitat literària i
musical del moviment al llarg de les
dècades dels seixanta i setanta.

Dins d’aquest duet entre Cançó i lite-
ratura cal assenyalar el seu rol com a
difusora de la poesia. Si a França, can-

espanyol en aquesta tasca pedagògi-
co-musical. El 1967 apareix l’àlbum
Les cançons de la roda del temps on
Raimon s’enfronta amb èxit amb un
autor difícil com Salvador Espriu. Un
altre tant farà amb la poesia medieval
i renaixentista, que donarà una crea-
ció tan vigorosa com «Veles e vents».
Altres cantants també es convertiran en
«altaveus» lírics. Una col·laboració
que en el cas de Llach i Martí i Pol aca-
barà per quasi fer desaparèixer els
límits entre intèrpret, adaptador i crea-
dor poètic. Serrat, per la seua part,
triarà per a la seua obra catalana Joan
Salvat-Papasseit com a autor central,
sense descuidar altres noms com ara
J.V. Foix, Joan Oliver o Josep Carner.
El treball antològic de Maria del Mar
Bonet amb la poesia mallorquina, de
Joan Alcover a Baltasar Rosselló-
Pòrcel. O el d’Ovidi Montllor amb Vi-
cent Andrés Estellés.

Ara, gràcies als cantautors, molts
d’aquests poemes han acabat conver-
tits en cançons. Uns versos que fins i tot
semblen nous en les seues veus.

Carles Gámez

tants com Brassens o Ferré, havien
posat música a poetes com Villon,
Verlaine, Aragon o Baudelaire, la
Nova Cançó serà la pionera a l’Estat


