
des de pans

la nova canc^mcrta?encallada !
per Teresa P. Bertrán

Un diari barceloní va publicar, el _ 26 
d’a·’·ost, un dibuix-esquela que deia : 
(Nona cançó. Sus afligidos componen-
tes le ruegan un recuerdo en sus ora- 
áonest. Si és una broma, la trobo de 
mal gust. Si no ho és, de qué es trac-
ta doncs? Potser d’un advertiment.
Els qui vam seguir els primers passos 
ie la nova cançó sabem per què va 
néixer, quines en foren les raons i qui-
nes les necessitats collectives, com s’ha-
gué d’obrir camí i contra quins entre-
nes — no sempre oficials : també men-
tals —, com es va desenrotllar i amb 
quines veus i quines voluntats, quants 
l’han trobada ocasió i eina per a bolcar- 
hi neguits i vocacions pregones, o se 
n’han servit per a «empaitar la lliber-
tat i la pau» (diu Pau Riba), quants 
s’han quedat a mig cami, com ocorre 
en tot combat i en tot corrent o escola 
artístics, quants talents ha descobert, 
ha desvetllat i ha nodrit, quantes espe-
rances ha sembrat àdhuc entre gene-
racions que no poden cantar, espero-
nant-ne els factors més renovadors. I 
tot això en català, una llengua que no-
més cantava paisatges que ja no són, 
records inútils. Una llengua que tan 
sols servia per a renegar, per a resar 
en la solitud, per a gemegar a cau d’o-
rella, per a dir «llesca’m pa» o bé «pas-
sa’m el porró» a la taula familiar, tot 
escoltant la ràdio, en castellà, o. mirant 
la televisió, en castellà, mentre els in-
fants feien els deures escolars, en cas-
tellà. Un català que els vellets, mentre 
prenien el sol, descabdellaven com una 
madeixa de llana trencadissa i arnada. 
Un català que cada dia es pansia més...
Sabem, també, que la nova cançó fou i 
és part d’un moviment mundial que ha 
tingut també el seu procés, els seus alts 
i baixos, però que es renova constant-

ment sense que la recerca de nous te-
mes i de nous estils signifiqui deserció, 
ni traïció. El Bob Dylan de Lay, lady, 
lay no és una negació del Dylan del 
protest song, i Elvis P'resley, re- 
novant-se amb In the ghetto guanya 
nous públics sense perdre el del rock. 
Tot això ho sabem, i cal no oblidar- 
ho. La nostra cançó reviscolava i rejo- 
venia la llengua arraconada, amb aquell 
intranscendent SeJn va anar,, de melo-
dia moderna, que hom ballava a Atenes 
i a Roma. Una caneó que «no deia 
res» i que alhora deia moltíssim. Una 
cançó d’amor que esdevenia repte. El 
repte ha estat justificat.
I ara és morta, la nova cançó? Fugiu! 
El que passa és que s’ha encallat, per-
què tots estem encallats.
Ho ha escrit Joan Triadú a «Serra 
d’Or» de juliol : «El present és el futur 
posat al dia ; si, doncs, volem futur hem 
de posar-nos al dia sense parar, i de 
pressa». La nova cançó té necessitat 
d’això : d’un aggiornamento. Qui són 
aquests «componentes» que en notifi-
quen la mort? Ningú no pot atribuir-
se el dret de fer-ho. La nova cançó no 
pertany a ningú, a cap intèrpret, a cap 
gènere, a cap estil, a cap corrent, per-
què els comprèn tots. Es «practicada» 
amb naturalitat, tot endreçant la casa 
o fent costellades a les Planes,_ a la 
Universitat en alguna celebració, al 
carrer tot «empaitant la llibertat», als 
centres culturals de ciutats i de barris. 
La nova cançó ja no és traducció, 
sinó que és traduïda a llengües d’Espa-
nya i d’altres països. El «crit» n’ha es-
tat el vehicle principal, però no pas 
l’únic.
No hi ha, doncs, «componentes» de la 
nova cançó que puguin anunciar-ne la 
mort. Si alguns s’han cansat o s’han

avorrit, si creuen haver-li donat tot o 
haver-ne rebut tot, ningú no ha de con-
demnar-los, perquè la nova cançó és pa-
trimoni de tots, fins i tot d’aquells qui 
no la coneixen. Si els peoners es fan 
vells, si els veterans es cansen, sorgi-
ran noves fornades, individualitats o 
grups, potser amb característiques di-
ferents, combinant l’expressió nadiua 
amb la d’altres pobles i altres joventuts, 
però uns i altres es necessiten sense 
que ningú hagi de renunciar a res del 
que duu al cor o a la consciència. Avui, 
cantar en català ja no és plantar cara, 
sinó l’ús d’un dret que ha estat gua-
nyat i que esdevé trampolí per a gua- 
nyar-ne d’altres.
Els peoners continuen dempeus. Han 
fet greix i, de vegades, obliden un mot 
de la cançó que canten. Però el pú-
blic ja sap el mot i els el dóna. Aques-
ta és la victòria. Ara bé : també dem-
peus estant hom es pot encallar, i això 
fóra greu. Encallats, podrien esdevenir 
fre per a les noves generacions que sor-
giran i que encara els necessiten. Ple-
gats trobaran nous temes, noves formes 
i nous públics. Però cal sortir de l’en- 
callament.
Hi ha «componentes» de la nova can-
çó que han tocat totes les tecles. Al-
guns han fet allò que se’n diu una 
«carrera». Si aquesta era llur vocació, 
bona sort! Per què condemnar-los? 
Deixem-los seguir el cami i no els em-
brutem. Si triomfen per aquests mons 
de Déu, per què ens ha de rosegar l’en-
veja? Si les cançons catalanes són 
cantades al costat de les castellanes i 
les gallegues, no es fa cultura cata-
lana? Sí, que se’n fa.
Hi ha els més joves, entre els quals es 
troben autèntics valors. Més bona mú-
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sica, més concreció en la ràbia, nova 
poesia. Però els és difícil de mante-
nir-se i d’avançar. No hi ha públic per 
a tots. Un artista sense públic, què 
esdevé ? A casa nostra encara no hi ha 
una renda per capita suficient perquè 
els cants, els músics i els poetes puguin 
viure de llur treball. Ni llibres, ni discs 
ni concerts no són articles de consum 
a l’abast de les masses. La solució no 
pot consistir a cantar de franc, i el 
mecenatge modern és més humiliant 
que mai. Un intent de solució foren els 
recitals col·lectius, amb tots els intèr-
prets, sense excepcions.
Ah, les excepcions!... Hi ha capelle-
tes, incompatibilitats, conspiracions de 
tertúlia, discriminacions... Campi qui 
pugui ! A pujar com sigui ! A obrir-se 
camí a cops de colze, en català o en 
finlandès. La qüestió és «fer peles». 
«En Daixonses és un venut»... «En 
Dallonses és un besunya que es fa la 
víctima perquè no té fusta»... «La Tal 
ha desertat»... «La Tal Altra ha fet traï-
ció» ...
Aquestes són les coses que hom diu 
dins el món de la nova cançó. Així 
comencen les guerres fratricides! Ls 
que no tenim remei? Qui són «els im-
purs» i qui són «els purs» ? Els qui ja 
no tenim vint anys, ni quaranta, sa-
bem que fàcil és de caure encara que 
anem amb la més gran bona fe. Si 
comencem dubtant d’aquesta bona fe 
dels nois i de les noies d’ara, podrem 
fer, i dir, atzagaiades. Si els més 
compromesos amb una certa idea del 
món continuen discriminats als mass 
media, tota la nova cançó en sofri-
rà perquè li mancarà l’empenta que 
dóna la protesta i la impugnació. Això 
ho han de comprendre i tenir present 
els cantants més «neutrals». D’altra 
banda, si aquells s’aïllen per intransi-
gència, també hi perdran. El futur de 
la nova cançó és la pinya que uns i 
altres siguin capaços de formar. La no-
va cançó ja és cultura catalana viva ; 
ja pot proposar-se anar més enllà, i no 
solament en català. Si es tancava en la 
sola expressió vernacla deixaria d’ésser 
contemporània en una Espanya com la 
d’ara.
Acabar amb les capelletes, rebutjar les 
etiquetas pejoratives : això s’imposa. 
Fer pinya tot conservant i desenvolu-
pant les individualitats, els estils i els 
gustos. Només així la nova cançó po-
drà enderrocar els «imponderables» que 
li fan mal, àdhuc mentre semblen «pro-
tegir» o «promoure» aquest o aquell al-
tre. Cal treure la nova cançó dels sa-
lons del «Ritz». No hi ha de fer res 
entre aquells daurats i aquells velluts. 
Cal retornar-la al barri, a la platja, a 
l’amfiteatre, a l’estadi, a la festa ma-
jor. Cal dur-la a la fàbrica.
No és morta, sinó encallada. Desenca- 
llem-la tot desencallant-nos. I fem-ho 
amb «la cara al vent, el cor al vent, les 
mans al vent, els ulls al vent, al vent 
del món».—TERESA P. BERTRAN.

araencatala! 
EDITORIAL TARRACO SA

- demaneu-lo al vostre llibreter.

RESTRICCIO NS MENTALS

ABUNDÀNCIA DE SOCIALISMES
El mot ha esdevingut gairebé màgic, i 
tothom tendeix a emparar-se'n. O, si no 
tothom, almenys molta gent, i molt diver-
sa. Pareu l'orella a l'aula o a la cafeteria, 
obriu les planes del vostre diari habitual, 
examineu discursos, notícies i poemes, i 
us fa la impressió que la unanimitat s’hi 
coagula d’una manera afabilíssima. Es 
tracta d'una impressió equivocada, és clar; 
però no podeu evitar-la. Certament, no 
sempre us parlen de «socialisme». Hi ha 
persones que es limiten a manifestar-se 
partidàries de «socialitzar» coses —ban-
ca, medicina, una indústria, el que si-
gui —, i el fet de preferir el verb al 
substantiu potser ja denota un punt de 
cautela ben estimable. Tant se val, tan-
mateix. La situació que se’n deriva és 
bastant estranya: confusionària. Ho ad-
vertim a casa nostra i a fora. I, en con-
cret, em refereixo a la majoria dels països 
no oficialment socialistes. És al món ca-
pitalista — neocapitalista o paleocapitalis- 
ta— on creixen i es multipliquen les ale-
gries socialistoides. Un altre aclariment, 
però: descarto d'aquestes reflexions el 
socialisme de debò, vull dir, el programa 
proletari. L’efervescència discutible es 
produeix, precisament, al marge dels inte-
ressos directes de la classe obrera. 
Veiem participar-hi coronels, tecnòcrates, 
bisbes, escriptors, catedràtics d'economia, 
fins i tot algun burgès «dinàmic»... No 
solen coincidir en les motivacions, ben 
sovint: els uns, s’hi inclinen per estímuls 
ètics; d'altres, per oportunisme demagò-
gic; d'altres encara, per raons d’eficàcia 
material. En tots els casos, sens dubte, 
hi ha una resolució «contra» la propietat 
privada, i això en seria la patent «socia-
lista». De fet, és un «contra» més aviat 
parcial. Les operacions que s’hi proposen 
acostumen a ser segmentàries, i només 
en la mesura que resultin tècnicament 
imprescindibles. En el vocabulari admi-
nistratiu, reben el nom de «nacionalitza-
cions», que sembla una mica menys equí-
voc, si no oblidem —i tant!— que l'arrel 
«nació» designa l'Estat i prou. I ací tenim 
parat el parany. Perquè l’Estat que na-
cionalitza un sector o altre de propietat 
privada continua sent l’Estat burgès. El 
tros de poder econòmic que passa de 
mans particulars a mans estatals, per 
tant, no canvia fonamentalment de consis-
tència. 0 ben poc. Les nacionalitzacions 
que un dia realitzaren des del govern els 
laboristes britànics no han alterat gens 
les estructures últimes de la seva socie-
tat. «Nacionalitzar» no és «socialitzar». 
Pensem que, de tant en tant, la «naciona-
lització» constitueix un instrument típic

de les burgesies inquietes, quan han de 
remoure obstacles difícils. Els serveix, 
de vegades, per a destruir la força dels 
grans terratinents feudals, a través de 
«reformes agràries» més o menys serio-
ses; l’aprofiten per a lliberar-se de l'im-
perialisme estranger, com és quan expro-
pien les clàssiques «companyies» mine-
res, petrolíferes, industrials, etc., que 
detenen els recursos indígenes bàsics; 
o bé l’utilitzen per a transferir a l’erari pú-
blic les pèrdues d’algun gros negoci ne-
cessari. La grotesca propensió a qualificar 
de «socialistes» determinats règims auto-
ritaris d'Àfrica o algun pronunciamiento 
militar sud-americà procedeix d'un quid- 
proquò inadmissible. Ni Nasser, ni Burgi- 
ba, ni Bumedien, no representen cap 
temptativa autèntica de socialisme: les 
seves, són encara maniobres d’una burge-
sia postcolonial que no acaba de sortir 
del pas... D’altra banda, a Europa mateix, 
hem pogut veure com els moviments po-
lítics de tipus feixista han esgrimit ara 
i adés consignes socialitzants: «nacional-
socialisme» es deia, simptomàticament, 
el de Hitler. Hauria estat ridícul de pren-
dre-ho al peu de la lletra. I encara avui 
sentim més d'una excitada al·legació a fa-
vor de «nacionalitzar la banca», i d'altres 
trucs similars, que tampoc no enganyen 
ningú. En realitat, l'evolució, o ,a creixent 
complexitat que va adquirint el capitalis-
me en les seves noves formes, provoca 
una profunda rectificació en els venera-
bles principis de l'economia liberal. Creu-
re, per exemple, que el neocapitalisme 
és encara una «economia liberal» seria 
una temeritat. La funció de l’Estat, la seva 
intervenció en la vida econòmica, és cada 
dia més important, més estesa, més sub-
til. En aparença, es diria que la propietat 
privada en pateix les conseqüències. No 
es pot negar, en efecte, que se li exigei-
xen «sacrificis». Però això no té res a veu-
re amb el socialisme. El concepte romà, 
o —si es vol— napoleònic, de la propie-
tat queda fora de joc, sí. De tota manera, 
la propietat privada no perd posicions: les 
que sembla perdre no són sinó reajusta- 
ments i reforços... En aquest context ge-
neral, les fórmules d'afirmació socialista 
corren permanentment el perill de diluir-
se en el buit. No és una casualitat que 
els vells partits que s’hi abanderaven 
hagin entrat en crisi al mateix temps que 
es desencadena l’epidèmia de- socialis 
«segmentaris». Tot esdevé ambigu, o e 
bol, per aquest cantó. Però, si més no 
cara a les interpretacions i a la r]ltld® 
de les polèmiques, bé convindria q 
fóssim més prudents en l'ús de la ter 
nologia... — JOAN FUSTER.
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