
sobre una antologia
de la "nova canco"r

per Jordi Garcia-Soler

Em sembla fora de cap dubte que la no-
va cançó és un dels fenòmens més impor-
tants que s’han produït en els últims 
trenta anys en el camp de la nostra cultu-
ra. Mancats com estem, d’ençà de 1939, 
dels normals mitjans de comunicació, for-
mació i informació de masses — premsa, 
ràdio, televisió, cinema, ensenyament a 
tots éls nivells... —, la nova cançó ha 
estat i és, encara, una de les contri-
bucions més decisives en la difícil tas-
ca del redreçament de l’idioma. Però, 
de més a més, la nova cançó té tam-
bé d’altres característiques importants : 
la d’ésser un fet artístic de considera-
ble qualitat i pes específic, el seu paper 
de revulsiu social i de mitjà d’expres-
sió comunitària, el fet d’haver nascut i 
crescut en unes circumstàncies no gens 
favorables — i molt sovint, ben hos-
tils—, fins a arribar a esdevenir el que 
és avui : un fenomen artístic, cultural i 
social molt diversificat. D’aquest im-
portant fenomen, fins fa molt poc no 
teníem cap llibre que intentés fer-ne un 
estudi ampli i general. És ben cert que, 
des de fa força temps, hom ha sentit 
dir que hi havia gent que el preparava. 
Entre d’altres, Josep M. Carandell, 
Joan de Sagarra, Felip Cid, Jaume Vi-
dal i Alcover, Miquel Arimany, Jaume 
Reixach i el mateix autor d’aquest ar-
ticle, tenen preparats o iniciats estudis 
sobre la nova cançó ; i em consta que 
hi ha qui, d’Itàlia estant, també se’n 
preocupa. Però fins ara no n’hi havia 
cap al carrer. I dic fins ara, perquè 
— ja era hora ! — a la fi n’ha sortit un. 
Antologia de la «nova cançó-» catala-
na* és un llibre escrit en castellà. I es-
crit per un home que, havent nascut 
a Barcelona — concretament, l’any
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1939 —, és de formació castellana i ha 
escrit sempre en castellà : Manuel Váz-
quez Montalbán, llicenciat en Filosofia 
i Lletres — especialitat de Romàni-
ques — i diplomat en Periodisme. Ha 
escrit i col·laborat a un bon nombre de 
publicacions, i era un dels responsables 
de la desapareguda revista «Siglo 20» ; 
ha publicat Informe sobre la informa-
ción — assaig molt lúcid sobre els mass 
media —■ i el llibre de poemes Una edu-
cación sentimental; a més a més, dirigí 
Reflexiones ante el neocapitalismo, i en 
redactà també un capítol. Antología de 
la «.nova cançó» catalana és un llibre 
que li fou encarregat pels editors i que 
inicialment havia d’escriure en collabo- 
ració amb Josep Batlló. Tot i que, per 
raons burocràtiques de caire excepcio-
nal, el llibre no ha sortit al carrer — i, 
encara, amb importants mutilacions — 
fins al mes d’abril, va ésser escrit du-
rant el primer semestre de l’any passat 
i editat el mes de desembre. Aquesta 
informació cronològica és important, 
car explica per quina causa l’autor no 
ha parlat — o ho ha fet breument i 
com de passada —■ d’alguns dels can-
tants més interessants del moment pre-
sent, com ara Ovidi Montllor, P'au Ri-
ba i Jordi Soler, fets conèixer quan el 
llibre ja era redactat, o bé que anterior-
ment no havien assolit la qualitat o la 
importància que tenen ara. També ex-
plica que a l’antologia no hi hagi can-
çons escrites darrerament.
El llibre intenta ésser un reportatge 
cultural informatiu, dirigit preferent-
ment al públic de parla castellana, per 
tal de fer-li conèixer la nova cançó, 
amb les seves implicacions més interes-
sants. Aquest intent de l’autor — amb 
totes les limitacions que ja assenyalaré 
després —• és aconseguit en una bona 
part. I això és positiu, i molt impor-
tant.

Antología de la «nova cançó» catalana 
és estructurada de la manera següent : 
a) «Aclaración imprescindible», on Váz-
quez Montalbán ens diu què pretén amb 
el llibre i com ha fet el treball ; b) «Mo-
nólogo con Miquel Porter-Moix», on 
Porter ens parla de com veu ell, ara, 
els començaments de la nova cançó i 
la situació actual ; c) «Introducción», 
on l’autor, en una dotzena de pàgines, 
ens situa el fenomen en el seu context, 
en relació amb els mitjans de comuni-
cació de masses de l’època ; d) «Seis 
entrevistas» (Enric Barbat, Maria del 
Mar Bonet, Guillermina Motta, Rai-
mon, Francesc Pi de la Serra i Joan- 
Manuel Serrat) ; e) «Nota del autor», 
per presentar-nos l’antologia estricta ; f) 
«Los primitivos», amb textos dels pri-
mers temps ; g) «Yo, el mundo y los 
otros», amb textos d’un cert aire testi-
monial ; h) «En busca de la tradición 
perdida», amb cançons d’un to més o 
menys històric o tradicional ; i) «Pour 
épater le bourgeois», recull de cançons 
més o menys crítiques i satíriques ; j) 
«Intentos comerciales», amb textos d’in-
tenció purament intranscendent ; k) 
«Canciones de protesta», amb lletres 
d’aire reivindicatiu o de lluita ; 1) Una 
discografia ; m) Una cronologia. Els 
dos apartats darrers — discografia i cro-
nologia—- han estat redactats per Jo-
sep Porter-Moix.
Del llibre, amb tota aquesta panoràmi-
ca tan àmplia i diversa i un pèl con- 
fusionària que té, em sembla que cal-
dria destacar la introducció de l’autor, 
que és un dels papers més intel·ligents 
i incisius que han estat escrits sobre el 
tema. Allí ens situa amb molt d’encert 
tot el context social, cultural, polític i 
històric de la nova cançó, el seu nai-
xement i el seu desenvolupament, la se-
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va actual situació i les seves possibles 
futures sortides. Malgrat tot, cal fer un 
retret a Manuel Vázquez Montalbán: són 
massa poques dotze pàgines per a 
tractar el tema amb profunditat, i el seu 
text se’n ressent, tot i que és el millor 
de tots els apartats del llibre.
Els punts més discutibles i més criti-
cables són, sense cap mena de dubte, 
els capítols on hom parla de la història 
de la nova cançó : el «.Monólogo con 
Miquel Porter-Moix», i la cronologia, a 
càrrec del seu germà Josep. Allí sem-
bla que, contínuament, hom faci refe-
rència a la nova cançó com d’un feno-
men personalíssim, nascut d’unes per-
sones concretes i aïllades, i gairebé en 
un to anecdòtic i familiar, com d’es-
tar per casa. ï em sembla molt que no 
van anar ben bé així les coses. Ni la 
nova cançó va néixer al tren de Sar-
rià, ni tampoc als patis de la barcelo-
nina facultat de Filosofia i Lletres... 
Hi ha molts fets demostratius que la 
nova cançó no fou la creació d’un grup 
petit, reclòs dins un àmbif purament 
familiar, sinó un moviment sorgit de 
diverses procedències, de tot un senti-
ment de necessitat col·lectiva d’expres- 
sar-se.a través de les cançons, que con-
vergí en una realitat concreta, a la 
qual cadascú aportà la seva feina. Per 
exemple, Josep M. Andreu diu que, fins 
i tot fa més de trenta anys, ell ja tra-
duïa al català les cançons de moda. I 
Josep M. Aïnaud, l’any 1948, havia de 
publicar un article a «Ariel» sobre la 
necessitat de fer conèixer cançons en 
català i de cantar-les. (És més aviat 
lamentable, també, que l’aútor de la 
cronologia s’oblidi o deixi gairebé de 
banda algunes de les moltes persones 
que des de bon començament treballa-
ren en la difícil feina d’aquells temps.) 
D’altra banda, els poetes, d’ençà del 
mateix moment que els fou demanada 
llur col·laboració, respongueren a la cri-
da i treballaren de valent, ben al con-
trari del que hom diu al llibre. (Exem-
ples d’això, podríem trobar-los — limi-
tant-nos als primers temps — des d’un 
Pere Quart fins a un Josep M. Andreu, 
passant per Jordi Sarsanedas, Jaume. Pi-
cas, Miquel Arimany, Lluís Serrahima 
i tants d’altres.)
D’altra banda, la cronologia és plena 
d’inexactituds, hi manquen fets im-
portants, en sobren d’altres, i alguns 
són presentats de manera equívoca. 
Com a exemples : les fonts d’informa-
ció no són sempre encertades, i massa

sovint esdevenen parcials ; hom parla 
vàquia — on cantà en castellà —, i no 
d’una actuació de Salomé a Txecoslo- 
ho fa d’una altra a Sopot (Polònia), 
on, en cafalà, guanyà per a TVE el 
Premi de ïa Crítica ; són esmentats, fets 
anecdòtics i sense gaire importància, i 
hom n’oblida d’altres d’una certa trans-
cendència ; hom exagera el paper d’al-
gunes persones, grups i actuacions, i 
en minimitza d’altres de més impor-
tants.
Per a dir-ho breument, la cronologia 
peca d’una greu parcialitat, certament 
involuntària, però no menys censura-
ble ; representa solament una de les mol-
tes cronologies que cal fer sobre la no-
va cançó, i cal completar-la amb les al-
tres. Quant a la discografia, també hi 
ha algunes petites errades. Hi man-
quen, ultra alguns discs de Raimon edi-
tats a l’estranger — Canadà, Veneçue-
la, Bulgària... —, tots els de Miquel 
Cors i un de Dova.
Hom troba a faltar-hi, a més a més, un 
ordre cronològic, més sistematitzat i 
lògic.
La part més polèmica del llibre són les 
sis entrevistes, on cadascun dels can-
tants entrevistats queda com el que de 
debò és, i d’acord amb la seva manera 
de pensar i d’actuar. Des de la posició 
d’una Guillermina Motta i d’un Enric 
Barbat — amb atacs insultants, injus-
tos, inqualificables i inadmissibles cap 
a d’altres cantants — fins a la no-en- 
trevista amb Joan-Manuel Serrat, hom 
passa i troba el punt just, el d’una Ma-
ria del Mar Bonet, el d’un Raimon i el 
d’un Francesc Pi de la Serra. Precisa-
ment — ¿és només una pura casuali-
tat ?—, eis més notables dels entrevis-
tats. (Hi ha qui critica que Váz-
quez Montalbán hagi donat a la publi-
citat aquestes entrevistes. Però, ¿hom 
pot criticar-li-ho ? La realitat és aquesta, 
per sort o per desgràcia : la nova cançó 
no és — no pot ésser-ho — un fenomen 
monolític, sinó que constitueix un mo-
viment, és a dir, quelcom que viu i es 
mou, que és ple de lluites i de ten-
sions. I aquestes sis entrevistes bé que 
ens ho demostren ! )
Quant al terreny de l’estricta antolo-
gia, crec que hi ha quelcom que no 
funciona : es tracta molt menys d’una 
selecció de les lletres millors, que no 
d’un recull d’aquells textos de cançons 
que tenen més interès, sobretot quant a 
exemples d’uns ben diversos corrents de

la nova cançó. Mirat des d’aquest punt 
de vista, el recull és prou interessant i 
complet, i les traduccions han estat fe-
tes amb cura, gairebé sempre anant a 
la traducció més literal possible. No és 
a l’autor a qui cal retreure, ens n’ha 
informat, l’exclusió d’algunes cançons 
com Què volen aquesta gent? Sóbrela 
pau, Sobre la por, Indesinenter, Cançó 
de Son Coletes, A un amic del País 
Baso, Els morts de l’any quaranta, La 
mort d’un home, El País Basc...
La divisió esquemàtica feta per l’autor 
— «Los primitivos», «Yo, el mundo y 
los otros», «En busca de la tradición 
perdida», «Pour épater le bourgeois^, 
«Intentos comerciales», «Canciones de 
protesta» —, pot ésser eficaç de cara a 
qui no coneix massa cosa de la nova 
cançó, però no resisteix una anàlisi mí-
nimament rigorosa. ¿És pour épater le 
bourgeois, potser, el Lorelei de Ga-
briel Ferrater? I El rei Joan I de Ca-
talunya, ¿ pot ésser considerada a l’epí-
graf «En busca de la tradición perdi-
da» ? I Me’n vaig a peu, Cançó de ma-
tinada, Una guitarra, El drapaire o Ara 
que tinc vint anys, ¿ únicament són «in-
tentos comerciales» ? D’altra banda, hau-
ria estat interessant, potser, de fixar les 
dates en què foren escrits els textos, 
per tal d’assenyalar les evolucions dels 
diversos autors.
Un punt anecdòtic, però d’un cert in-
terès, són les fotografies que surten al 
llibre. La selecció és més aviat defec-
tuosa i serveix, potser, la inconseqüèn-
cia del treball en algun aspecte : ni lii 
són els més interessants o importants, 
ni tots els que hi són ho són prou, d’in-
teressants o d’importants.
El llibre és ben editat, i, malgrat tots 
els retrets que hom pot fer-li, represen-
ta una aportació important per a l’estu-
di de la nova cançó, sobretot tenint en 
compte les limitacions que el mateix au-
tor s’imposà ja inicialment: el d’un re-
portatge cultural informatiu, preferent-
ment dirigit al públic de parla caste-
llana, per a fer-li conèixer la nova can-
çó. Ara cal esperar que d’altra gent 
possiblement més relacionada anw 
aquest moviment, hi digui la seva i am-
pliï la visió del fenomen que, repeteixo, 
és un dels més importants que la nostra 
cultura ha produït els darrers tren a 
anys. El llibre de Manuel Vázquez Mon-
talbán, com a obra oberta que es, mi 
el diàleg i la polèmica.

JORDI GARCIA-SOLER-
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