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Finalment, després d’una es-
pera de gairebé tres anys jus-
tos, Ramon Muntaner acaba de 
publicar el seu primer disc. * 
Tot i la seva qualitat notabilis-
sima en el terreny de la creació 
i la interpretació, aquest no és 
encara el gran disc que en Ra-
mon Muntaner ens pot oferir, 
i que indiscutiblement ens ofe-
rirà ben aviat, probablement ja 
en forma d’àlbum de duració 
màxima. Això no obstant, fins 
i tot tenint en compte les limi-
tacions lògiques d’un primer 
disc, ja es tracta d’una obra 
madura i realment molt ben fe-
ta, en la qual Ramon Muntaner 
se’ns presenta com un cantautor 
complet i esplèndid, continua-
dor entusiasta i fidel de la tas-
ca iniciada, ja fa més de quinze 
anys, pels iniciadors de la «nova 
cançó».
Guanyador de la segona convo-
catòria del popular concurs Pro-
moció de Noves Veus, celebrada 
tres anys enrera a la Cova del 
Drac barcelonina, Ramon Mun-
taner és un músic expert i sen-
sible, que ha treballat molt i 
molt bé en el camp de la musi- 
cació de poemes i textos dels 
autors més diversos. La feina 
que porta feta en aquest terreny 
és realment considerable, i el 
disc que tot just acaba de pu-
blicar ens ho demostra a basta-
ment. Les dues cançons que hi 
interpreta són basades en poe-
mes de Salvador Espriu —No 
convé que diguem el nom, del 
llibre La pell de brau, text 
XXXVIII— i de Pere Quart 
—Decapitacions XII, del llibre 
del mateix títol—, i s’hi nota 
clarament la mà experta del 
músic que coneix, admira i res-
pecta els poetes i la seva obra, 
i els recrea en les seves can-
* Disc EDIGSA-C.M. 297. SG. Pro-
duït per Joan Molas. Single. Enregis-
trament universal. 45 r.p.m.

çons d'una manera intel·ligent 
i sensible, tot cantant-nos-les, 
de més a més, sense passar-se 
mai, en un to contingut i me-
surat, lúcidament funcional. 
Perquè Ramon Muntaner sap 
ben bé què és una cançó, com 
ha d’estar feta i com ha de ser 
interpretada, i ja ens ho demos-
tra al seu disc primer, confir-
mació plena i rotunda de les 
esperances que hi vam diposi-
tar els qui, sense dubtar-ho ni 
un moment, l’any 1972 el vam 
votar com a guanyador de Pro-
moció de Noves Veus.
Els arranjaments de les can-
çons han estat fets per Fran-
cesc Pi de la Serra en el cas 
de Decapitacions XII, i per Lluís 
Llach en el cas de No convé 
que diguem el nom. Són uns 
treballs realment molt ben fets, 
que s’adiuen perfectament amb 
les característiques formals dels 
poemes i n’avalen eficaçment el 
significat, potenciat, a més, per 
les musicacions. Les interpreta-
cions vocals, lògicament a càr-
rec de Ramon Muntaner, són 
ajustadíssimes, i les interpreta-
cions instrumentals, en les quals 
han intervingut Lluís Llach al 
niano, Nicanor Sanz a la trom-
pa, Albert Moraleda al contra-
baix, Jaume Martínez a la per-
cussió i Joan-Maria Bofill al 
saxo, són correctes. L'enregis-
trament i la presentació gràfica 
compleixen perfectament la seva 
funció i fan d’aquest disc, a 
desgrat de totes les seves limi-
tacions si el comparem amb el 
que Ramon Munaner pot ofe-
rir-nos, un disc importantíssim, 
que marca l'inici de la carrera 
discogràfica d'un cantautor no-
vell, situat ja a la primera línia 
del moviment de la nostra can-
çó popular actual.
Aquest disc, tanmateix, ens obli-
ga a plantejar-nos novament el 
problema de la promoció de no-
ves veus. Ens trobem en un mo-
ment evidentment important a 
la història de la «nova cançó», 
puix que els nostres cantautors 
més destacats —Raimon, Lluís 
Llach, Francesc Pi de la Serra, 
Ovidi Montllor, Maria del Mar 
Bonet...— han assolit fites molt 
altes, des d’un punt de vista 
artístic i de comunicació amb 
el nostre públic, mentre que 
constantment ens donen mos-
tres de la seva evolució rigorosa 
i sempre plena de sentit. Hi ha, 
però, la manca d’uns mínims 
canals de promoció per als nous 
cantants. El fet que un cantau-
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tor com Ramon Muntaner, d’u-
na categoria artística evident-
ment indiscutible, hagi hagut 
d’esperar gairebé tres anys a 
enregistrar el seu primer disc 
—i això, encara, després d’haver 
estat el guanyador d’un con-
curs—, és un fet que hauria 
d'invitar-nos a la reflexio. Per-
què ens cal la continuïtat, i la 
tenim assegurada, per poc que 
ens esmercem a fer-la possible, 
ajudant els cantants novells. 
Tots els nostres cantautors més 
destacats tenen encara molta 
carrera artística per recórrer, 
nerò un dia o un altre deixaran 
de cantar. En quinze anys hem 
fet moltes coses i ara les fruïm 
plenament, però fóra estúpid 
i ridícul creure que la feina ja 
s’ha acabat. Si la «nova cançó» 
té una raó de ser, hem de fer 
el possible perquè continuï fent 
la seva tasca. I això serà impos-
sible, d’ací a uns quants anys, 
si no tenim nous cantants de 
relleu.
Amb tot, com deia, la situació 
actual és realment esplèndida. 
Ho vam poder comprovar, per 
exemple, el 26 de gener, amb 
motiu del recital de Francesc 
Pi de la Serra al Palau de la 
Música Catalana. L’actuació va 
ser un èxit sensacional. I ho 
va ser, entre altres raons, per 
l’assistència massiva d’un públic 
jove, fins i tot joveníssim. Hi 
ha un relleu del públic —o, mi-
llor, una ampliació, puix que 
augmenta en nombre, alhora 
que s’amplia generacionalment 
i socialment—, i ens cal també 
un relleu entre els cantants. La

continuïtat d’en Pi de la Serra 
—no ho oblidem : ja porta més 
de dotze anys de dedicació pro-
fessional al món de la cançó, 
d’ençà que, l’any 1962, ingressà 
al grup dels «Setze jutges»— va 
quedar clarament confirmada 
aquell dia, gairebé un any des-
prés de la seva última actuació 
en aquell mateix local, tot just 
acabat d’arribar de les seves re-
cents gires per Puerto Rico, Re-
pública Dominicana i França, i 
a punt de tornar a marxar, ara 
cap a Cuba, Mèxic, Veneçuela, 
República Dominicana, Puerto 
Rico i els Estats Units. En la 
seva actuació, Francesc Pi de 
la Serra va interpretar tota una 
pila de cançons —La lluna blan-
ca, Sento el vent, Una tarda 
qualsevol, Passejant per Barce-
lona, El currucucú, Sé, Gràcies, 
Déu meu, Apa, noi, Avui és diu-
menge, Quan les patums jan pa- 
tam, nosaltres patim, L’home 
del carrer, Spot, N’hi haurà per 
a tothom, Igual que ahir, Pizzi-
cato polititzizzato, Matança del 
porc, Un dia gris a Madrís, Can-
çó en i, La meva estrella, La 
cultura, Verda, Correu, correu, 
ninetes, i altra vegada Verda—, 
i demostrà ben clarament tota 
la seva gran maduresa interpre-
tativa, plena ara d’una agressi-
vitat molt notable i d’una força 
de comunicació realment extra-
ordinària.
Mentrestant, en Raimon prepara 
noves actuacions —entre d’al-
tres, sembla que hi ha la possi-
bilitat d’una sèrie de recitals a 
Barcelona, altres actuacions per 
terres catalanes i gires per l’es-

tranger, especialment a França 
i a diversos països americans. 
En Lluís Llach, que el 16 de 
març actuarà per tercer cop a 
l’Olympia de París, es presen-
tarà al Palau de la Música Ca-
talana del 6 al 13 de maig. i té 
en cartera una estada força llar-
ga per terres americanes, on té 
actuacions compromeses a una 
pila de països. La Maria del 
Mar Bonet es presentarà al Pa-
lau en un recital únic, el 6 d’a-
bril, i cantarà a l’Olympia ca-
torze dies després, amb l’Ovidi 
Montllor. El cantant alcoià do-
narà un recital al Palau cap al 
mes de maig probablement, i 
com en Llach o la Bonet, ac-
tuarà a Madrid pròximament. 
Mentrestant, com sempre, tots 
faran els recitals habituals per 
terres catalanes i de la resta de 
la Península, i els seus discos 
sembla que poden assolir dades 
de vendes ben notables.
I els cantants novells? En Ra-
mon Muntaner, tot just editat 
el seu primer disc, actuà amb 
gran èxit a Zeleste, i ja prepara 
dos discos més. En Joan Isaac 
ha enregistrat el seu segon disc, 
actua sense parar i té molts 
projectes en preparació. I en 
Pere Codó i la Marina Rossell 
també segueixen el mateix camí, 
a la recerca d’un lloc per a ca-
dascun d’ells. Perquè d’ells, d’a-
quests cantants joves i entusias-
tes, és el futur de la «nova 
cançó», com fa quinze anys ho 
era dels qui avui n’ocupen la 
primera línia, amb vertadera 
dignitat i amb eficàcia provada.
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