
El 30 d'octubre passat, Raimon 
actuà al «campus» de la Univer
sitat Autònoma de Bellaterra. 
El recital, al qual assistiren més 
de cinc mil estudiants, va ser 
un èxit memorable. Ara en te
nim una demostració ben evi
dent amb l'edició d'un disc de 
llarga durada,1 que hi fou en
registrat en directe. Comprèn 
una dotzena de cançons —Qui 
ja ho sap tot, País Basc, A un 
amic, Quan creus que ja s'aca
ba, Societat de consum, 18 de 
maig a la «Villa», No em mou 
al crit, Quan jo vaig nàixer, So
bre la pau i 13 de març, cançó 
dels creients, totes amb text i 
música de Raimon, i El meu 
poble i jo, sobre un poema de 
Salvador Espriu musicat per 
Raimon, i Amanda de Víctor 
Jara, adaptada al català també 
per Raimon.
Totes les cançons que figuren al 
disc són prou conegudes, doncs, 
tot i que més d’una no havia 
pogut ser editada fins ara a 
casa nostra. És un recull ben 
eloqüent dels trets més carac
terístics de l’obra raimoniana. 
Amb tot, l'interès més gran del 
disc rau en el fet de ser un 
testimoni viu i directe d’una 
actuació particularment impor
tant i significativa. Sense cap 
altre acompanyament instru
mental que el de la seva gui
tarra, lluny de l’elaboració mi
nuciosa dels arranjaments de 
les seves últimes produccions 
discogràfiques, Raimon demos
tra tota la seva força comuni
cativa excepcional. En unes in
terpretacions coratjoses i vi- 
brants, plenes alhora d’apassio
nament i de contenció, Raimon 
llança el seu crit, solitari i so
lidari. I l’adhesió del públic 
posa en relleu la importància 
cle ,t0!a ,una obra de gran valor 
artístic i testimonial.
El 21 de gener de l’any passat, 
Lluís Llach actuà per primera 
vegada a l’OIympia de París, 
“oc abans de la seva reaparició 
en aquell local, el 8 de desem-
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bre passat, va publicar a Fran
ça un doble àlbum de llarga du
rada, 2 que recull tota la seva 
primera actuació a l’OIympia, 
un total de setze cançons —L'es
taca, Aquell vaixell, Com un ar
bre nu, lo també he dormit a 
l'alba, On vas, La gallineta, Jo 
sé, Somni, Res no ha acabat, 
Cançó sense fi, Cant miner, Ma- 
dame, A ¡es cinquanta estrelles, 
El bandoler, Cal que neixin 
flors a cada instant, Damunt 
d'una terra i Novembre 72—, 
totes ja conegudes a bastament 
a casa nostra. El disc fa reviure 
l’atmosfera d’entusiasme de la 
presentació d’en Llach a l’Olym- 
pia. I en Llach se’ns hi mostra 
madur, autor i intèrpret cons
cient de les seves possibilitats, 
que cerca de trobar una ex
pressivitat musical que el ca
racteritzi i li doni una força de 
comunicació especial. Amb l'a
companyament de Laura Alme- 
rich a la guitarra, i també a 
la segona veu, en Rafael Ortiz 
al contrabaix, i en Jordi Jené al 
saxo-alt, el trombó i la percus
sió, Lluís Llach assoleix un ni
vell molt alt en les interpreta
cions.
L'estaca és un disc que demos
tra la maduresa artística de 
Lluís Llach. Totes les constants 
de la seva obra hi són presents, 
des del lirisme apassionat d'al
gunes cançons fins a la crítica 
irònica de la realitat, passant 
per denúncies vibrants i plenes 
de coratge. D’altra banda, hi ha 
una elaboració molt gran dels 
arranjaments, fets per en Llach 
mateix, i una força interpreta
tiva ben considerable.
Anys enrera, quan es posà de 
moda el folk, van ser ben pocs 
els qui assajaren d’investigar en 
el camp de les nostres cançons 
populars tradicionals, puix que 
la majoria es dedicà a traduir 
peces de folklores estrangers, 
amb clara preponderància dei 
nord-americà. Isidor, Joan i Vic
tori, tres xicots eivissencs, ens 
presenten ara una obra interes-
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santíssima,1 4 resultat de les se
ves investigacions a Eivissa. No 
és, però, una investigació folk
lòrica estricta, sinó un intent 
de re-crear una colla de can
çons que corren el perill de 
perdre's definitivament. Can
çons com ara Sa carta que m'en
viares, Rosa vera, Goigs de Na
dal, Sa serena cau menuda, La 
presó de Nàpols, Sonada de xe- 
remia, De jo et vas despedi- 
guent, Anàrem a Saní Miquel, 
Bona nit, Ses germanes capti
ves, N'escrivaneta, Jo tenc una 
enamorada, Jo he fet una cançó 
nova, Com voleu, germans, que 
canti? i Sa despedida ens són 
presentades en unes interpreta
cions plenes d'intel·lioència i de 
sensibilitat, sense caure en el 
parany del folklorisme més o 
menys tronat, i sense adulterar- 
nos-les amb unes interpreta
cions d’intenció «populista». Uc 
és una mostra excel·lent del que 
hauria de ser la recerca de les 
cançons populars tradicionals 
del nostre país. Amb respecte, 
però sense gota de por, Isidor, 
Joan i Victori han sabut fer 
una obra molt ben feta, un disc 
de llarga durada que evident
ment mereix molta més atenció 
que no n'ha obtinguda fins ara.
Després d’un parell de prova
tures no gaire afortunades, Xa
vier Ribalta presenta ara un 
disc de llarga durada prou in
teressant.* Autor i intèrpret no 
precisament novell, Xavier Ri
balta encara no és gaire cone
gut al país, puix que bona part 
de la seva carrera l’ha feta a 
l’estranger, sobretot a França 
i en alguns països latinoameri- 
cans. D’altra banda, fins ara no 
havia donat una bona mostra 
de les seves possibilitats dins 
el terreny del disc. Onze can
çons amb esperança el pot aju
dar a trencar el glaç. Ens hi 
ofereix onze cançons —tret del 
cas A'Ismael, amb text i música 
de l’intèrpret mateix, les deu
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restants són el resultat d’un in
teressant treball de musicació 
de poemes aliens que ha fet 
Xavier Ribalta: Home amb es
perança, Paraules per a no dor
mir, Els jugadors i Home amb 
blues, de Joaquim Horta; Som 
aquí i Caminem, de Joan Colo- 
mines i Puig; Tot l'enyor de 
demà, de Joan Salvat-Papasseit; 
Poema XLVI de La pell de 
brau, de Salvador Espriu; Camí 
de l'exili, de Pere Oriol Costa, 
i un anònim del segle xix.
Sobretot amb les musicacions 
dels textos de Joaquim Horta i 
de Pere Oriol Costa, Xavier Ri
balta assoleix les fites més al
tes de la seva tasca de creació. 
Albert Moraleda, autor dels ar
ranjaments instrumentals, ajus- 
tadissims sempre i en alguns 
casos particularment interes
sants, contribueix a aquest re
sultat. En conjunt, i a desgrat 
d’alguns mimetismes excessius 
en les interpretacions vocals. 
Onze cançons amb esperança és 
un disc d’un nivell prou consi
derable, que ens fa concebre 
esperances en el futur de Xa
vier Ribalta.
Botifarra de pagès 5 sembla que 
ha superat totes les xifres de 
venda de la discografia catala
na. La Trinca és un fenomen 
especialíssim, que caldria que 
fos estudiat amb rigor per tal 
de saber el secret dels seus 
èxits, quantitativament impor- 
tantíssims i que se succeeixen 
des de fa anys. Sobre músiques 
ben populars i amb un text no 
gens elaborat, però ple de refe
rències d’un to «populista» evi
dent, La Trinca ha fet una can
çó sobre el Barça, que Josep- 
Lluís Soler ha arranjat amb 
correcció i dignitat. Completen 
el disc els altres temes de la 
banda sonora de la pel·lícula 
Barça, dirigida per Jordi Feliu, 
que han estat compostos per 
Joan Pineda i arranjats per Lleó 
Borrell. Un disc d'èxit, doncs.

JORDI GARCIA-SOLER
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