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Tu també, potser sense saber-ho, en algun moment,
has volgut ser una cançó, que algú et cantés.

David Carabén (Mishima)

Una  cançó  és  un  lloc  o  estat  que  imagina  l'artista  i  se't  fa  proper,  sigui  per
l'experiència, viscuda o imaginada, sigui per la pell. La sensibilitat de qui la composa
ha de connectar amb l'oient, fins i tot transportar-lo... I és el temps el que li dóna a
la cançó el seu sentit: pel qui la fa, pel qui la canta i pel qui l'escolta. Si paga la
pena, haurà servit. Si apaivaga la pena, més. Perquè a voltes necessites la cançó...
que  canta  Feliu  Ventura.  Quan  un  vol  cantar,  canta.  Comparteix  tot,  alegries  i
tristeses, pors i valors. No hi ha més.

Si sento que canto amb tu, el meu cor es relaxa, sento una pau que l'embolcalla
com el capoll d'una papallona que volarà aviat.

Si, desencantat, tu no has volgut cantar-me en un altre temps, ho accepto. No puc
fer més, no he sabut la teva cançó ni tu la meva. I ara podaré les branques que vam
fer créixer, perquè puguin créixer nous brots.

La poda és sentir una fiblada que costa de guarir o, fins i tot, patir com t'arrenquen
una part de tu. Fa mal, però és per crear nova vida.

Nous cants vindran i, mentrestant, he de cantar els qui canten ara. El cant sembla
una planta que s'enfila, decau i reneix, amb poca o molta aigua, amb més o menys
llum,  tancada  o  oberta  a  l'aire  lliure.  I  hi  ha  els  corrents,  d'aire  o  d'aigües
subterrànies,  que erosionen les pedres però també fan  escultures.  Muntanyes o
estalactites.

Visc a ciutat, però m'agrada la natura perquè posa cada criatura al seu lloc. Com la
música,  com l'amor.  De vegades és cruel  com un llampec que talla  un  arbre  o
incendia, però de vegades és dolça com la rosada fresca o l'olor d'herba mullada. Ha
plogut al cor? Doncs, ara toca renéixer en altres cançons. La sequera ja ha durat
prou.

Hi ha cors que ens esperen, no els hem de deixar. Si els budells s'entortolliguen i el
cervell es recargola en pensaments feixucs, alliberem-los. Cantem.

Aplicarem  colors  nous,  no,  millor,  ens  deixarem  mesclar  amb  altres  pigments
naturals.  I  el  cromatisme canviarà com fa el  mar segons els núvols i  les llunes.
Diferents cels, diferents marees: infinitat de cançons.

Llegendes del passat, històries del present i esperances de futur...

Tots tenim a l'abast les cançons d'ara.*

* Des d'aquí recomano escoltar més les cançons de: Abús, Clara Andrés, Antònia
Font, Astrud, Carles Belda i els Badabadoc, Bikimel, La Brigada, Òscar Briz, Eduard



Canimas, Conxita, Marcel Cranc, Dept., Erm, Espaldamaceta, El Fill del Mestre, Cesk
Freixas,  Miquel  Gil,  Glissando*,  Guillamino,  Gossos,  Hidrogenesse,  Ivette  Nadal,
Manel, Marc Parrot, Albert Pla, Sílvia Pérez, Le Petit Ramon, Els Pets, Roger Mas,
Mazoni, Mishima, Refree, Sanjosex, Sanpedro, La Troba Kung-Fú i  Feliu Ventura,
entre molts altres artistes que tenim ben a prop i acompanyen els nostres temps i
espai.
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