
TRES IMPORTANTS DISCS MÉS 
DE LLARGA DURADA
Núria Espert s'integrava a la 
cançó amb unes Interpretacions 
apassionades de cançons de Ber-
tolt Brecht, d'acord amb el seu 
gran temperament d'actrlu dra-
màtica però també amb unes sor-
prenents condicions de cantant 
que moltes professionals de la 
cançó li haurien d'envejar. El nou 
disc Cançons del ghetto (Edlg- 
sa) és la seva consagració defi-
nitiva en el camp de la cançó.
Altrament, tampoc no pot pas-
sar desapercebut pel seu contin-
gut. Poques vegades tindrem la 
possibilitat d'escoltar unes can-
çons tan punyents trobades pels 
mateixos protagonistes o vícti-
mes dels fets que reflecteixen. 
Són dotze cançons dels ghettos 
de l'Europa oriental durant el 
genocidi nazi. Anònimes, llevat 
una, Foc, l'autor de la qual mo-
rí al de Cracòvia l'any 1942. 
El disc és la rèplica catalana 
d'un en què les Interpretava Sa-
rah Gorbl, en l'orlglnal jídlx. A 
Núria Espert II fou donat, Inten-
cionadament, per la vídua de 
Bertolt Brecht, la gran actriu i 
directora del «Berliner Ensem-
ble», Helene Weigel: després 
d'haver escoltat el disc de can-
çons brechtlanes de la nostra ac-
triu, l'hi enviava sens dubte con-
vençuda que en seria la Intèrpret 
Ideal. Val la pena, doncs, d'as-
senyalar l'origen del disc. A Nú-
ria Espert I als d'Edlgsa els va 
plaure tant que s'engrescaren a 
emprendre'n la gravado, amb 
Jordi Sarsanedas I Antoni Ros- 
Marbà.
Com era d'esperar, Núria Espert 
ha reeixit plenament. A l'èxit ha 
contribuït Jordi Sarsanedas amb 
les seves versions pulcres, d'un 
dramatisme Impressionant. No-
més amb un gran esforç d'Iden- 
tiflcacló dels dos artistes amb els 
planys de desesperació I amb 
els cants d'esperança d'aquell 
poble, podien trobar l'expressió 
justa per a cada cançó I acon-
seguir que resultin esborronado-
res per llur sinceritat. No hem 
d'oblidar tampoc la tasca, asse-
nyada I Intel·ligent, d'Antonl Ros- 
Marbà, dlgnlflcadora dels temes 
musicals que aquelles comuni-
tats aplicaren a llurs cants, va-
lent-se d'alres populars.

Tècnicament, la gravado és 
francament bona.

Visca l'amor!, el nou disc de llar-
ga durada de Guillermina Motta, 
presentat en un àlbum Il·lustrat 
amb bon gust per Enric Sió 
(Concèntric), és la prova deci-
siva del seu talent d'autora i 
d'Intèrpret. L'esperàvem els qui 
sempre hem cregut en aquest ta-
lent. Guillermina, que ha comès 
molts errors en el seu repertori, 
a causa del confusionisme exis-
tent dins la cançó catalana, ha 
procedit aquest cop amb un 
gran encert.

El títol general del disc procedeix 
del de la cançó que el clou, so-
bre el poema de Salvat-Papas- 
selt. El plantejament és original. 
L'opressió de la llibertat amorosa 
a través de la història, a base 
de poemes anònims i d'autors. 
En la tria, hl velem la mà exper-
ta de Joaquim Molas, amb una 
gran visió de la finalitat del 
conjunt.
La primera cara és reservada als 
autors antics: Rois de Corella, 
Pere Serafí, Valer! Fuster I anò-
nims dels segles XIV, XV i XVI. 
Guillermina ha fet de llurs tex-
tos unes cançons vives I diver-
tides. Musicalment, ací, ha anat 
amb miraments. L'autora s'hl 
mostra sensible; la Intèrpret, fi-
na, graciosa i Intencionada.
A la segona, les cançons són 
sobre poemes d'autors moderns: 
Sagarra, Maragall, Gabriel Fer-
rater, Carner I Salvat-Papasseit. 
Guillermina s'hl expressa musi-
calment amb molta llibertat. Per 
exemple, la poesia de Sagarra 
Cançó del pobre marit pren la 
forma d'un tango. La peça cab-
dal, al nostre parer, és Mester 
d'amor, de Salvat, una de les 
millors pàgines eròtiques que 
han estat escrites. La melodia, 
bella I escaient, i una Interpre-
tació sensible, la fan encara 
més penetrant. Per ordre de 
preferències personals, assenya-
lem també Lorelei, de Gabriel 
Ferrater, les dues de Sagarra, 
Cançó del desig farsant I Cançó 
del pobre marit, la de Carner 
Cançó d'un doble amor, sense 
excloure Visca l'amor! I la resta. 
Els arranjaments I la direcció 
musical són de Francesc Burrull. 
No són pas massa convincents; 
almenys, no corresponen a la

categoria del disc. Tampoc la 
gravado no és prou reeixida.
Esperàvem el nou long play de 
cançons de Joan-Manuel Serrat 
amb un Interès no mancat de 
curiositat per tal de conèixer 
(ara podem dir: d'escoltar-les 
extraordinàriament ben grava-
des) l'Important recull de noves 
que n'aplega, totes pertanyents 
ja a la seva etapa de gran ve-
dette professional de la cançó. 
Volíem saber si el seu art de fer 
cançons hl havia sortit guanyant 
o perdent. Temíem, fins i tot, 
que, com sol passar, de cara a 
una major eficàcia popular no 
s'hagués amanerat.
D'entrada hem de dir que ens 
han fet un efecte excel·lent. Cap 
canvi substancial, però trobem 
que les lletres tenen un traçat 
molt més segur. Les noves can-
çons Com ho fa el vent. La Car- 
meta, De mica en mica. En 
qualsevol lloc, Saps, Camí avall 
i L'olivera tenen la gràcia i la 
vivor de les anteriors I sens dub-
te assoliran, amb més merelxe- 
ments, el mateix ressò. El disc 
Inclou dues de les seves cançons 
antigues més famoses: Paraules 
d'amor I Cançó de matinada, 
amb Instrumentació nova, I Mar-
ta, que també ho és però que 
no havia pogut ésser gravada 
fins fa poc temps.
Els arranjaments són del seu col- 
laborador musical d'ara, Ricard 
Miralles, el qual ha tingut l'ha- 
billfat d'adaptar la seva fanta-

PAU RIBA I OVIDI MONTLLOR 
Les opinions de Pau Riba sobre 
cançons són discutibles, però el 
que hom no II pot negar és que 
té traça a fer-ne. Per exemple, 
Noia de porcellana, la seva mi-
llor cançó fins ara, almenys gra-
vada. La lletra és d'una finor 
poètica molt poc corrent, I la 
música — melodia I ritme —, 
eficaç. Forma part d'un single 
(Concèntric) recentment apare-
gut, a l'altra cara del qual hl ha 
la cançó Els morts de l'any 40, 
que també és bona però no tant. 
Recorda la del Taxista. En Pau 
Rlba-lntèrpret ja el coneixem 
prou bé, I és difícil d'esperar-ne 
cap guany considerable. En ge-
neral, però, la veu i l'acompa-
nyament musical sonen millor en 
aquest disc que en l'anterior.
Ovldl Montllor procedeix del tea-
tre, com Núria Espert. Ara au- 
tor-lntèrpret de cançons, ha gra-
vat ja un disc (Dlscophon-lnlcl) 
on n'hi ha tres de seves: La fera 
ferotge, Lliçó de sumes i verbs 
I Cançó de llaurador I una de 
Josep M. Carandell: Cançó de les 
balances.

Ovldl Montllor ens convenç del 
tot com a intèrpret. Les seves 
principals virtuts, dicció clara i 
expressivitat, les deu a la seva 
formació d'actor. El seu futur 
dependrà, però, del que canfl. 
És el problema de repertori, de 
tot cantant I, més encara, dels 
que es fan les cançons. El seu 
estil és diferent, tose I agressiu. 
A les seves cançons mostra 
Inquietuds I enginy. No són en-
cara, però, prou reveladores. Ovl-
dl Montllor Inspira molta con-
fiança.

ANTONI MIRAMBELL.

sia d'Instrumentador a l'estll ser-
raba. També trobem que en Ser-
rat actua amb més seguretat. 
Potser és per la gravado, en la 
qual tot sona bé, veu I música.
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