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discogràfic d'Els segadors publi-
cat a l'Estat espanyol de la 
guerra civil ençà,1 i que pràcti-
cament coincidí amb la celebra-
ció de la Diada Nacional de Ca-
talunya, cal destacar també la 
publicació d’un parell d'àlbums 
de llarga durada que tenen per 
denominador comú el carácter 
monogràfic de la musicació de 
poemes: Canticel2 i Presagi,3 
discos en qué Guillermina Mot- 
ta i Ramon Muntaner ens ofe-
reixen llurs versions d'alguns 
textos de Josep Carner i de Mi-
quel Martí i Pol, respectiva-
ment.
En una línia força semblant a 
la ja apuntada a Visca l’amor!, 
un dels seus enregistraments 
més reeixits, Guillermina Motta 
demostra a Canticel la seva per-
sonalitat artística i la seva sen-
sibilitat creadora, i ho fa en-
frontant-se a una tasca tan i 
tan difícil com és la de recrear 
alguns textos de Josep Carner, 
un dels nostres poetes contem-
poranis més notables i també 
un dels més musicats —Joa-
quim Molas ens ho recorda en 
el text de presentació de l’àl-
bum, i hi cita noms tan presti-
giosos com ara els de Robert 
Gerhard, Eduard Toldrà, Frede-
ric Mompou i Joaquim Homs 
com a compositors, i Emili Ven-
drell, Conxita Badia, Victòria 
dels Àngels i Montserrat Caba-
llé com a intèrprets, noms als 
quals caldria afegir encara els 
d’alguns dels nostres cantautors 
més populars.
Joaquim Molas situa també 
amb gran precisió l’interès de 
Canticel: «La cançó, una de les

1. Els segadors/La sardana de les 
monges. Orfeó Enric Morera, dirigit 
Per Ricard Macias. Disc Hispavox- 
Estel. 45-1409 (SN). Single. Stereo.

r.p.m.
2. Canticel. Poemes de Josep Carner 
musicats per Guillermina Motta.. 
bise EDIGSA. CM 299. L.P. Stereo. 
55 r.p.m.
?• Presagi. Poemes de Miquel Martí 
3 Pol musicats per Ramon Muntaner, 
bise EDIGSA. CM 415. L.P. Stereo. 
55 r.p.m. Produït per Joan Molas.

formes més genuïnes de Carner, 
és un cos obert i flexible, capaç 
de sofrir les operacions més 
complicades. Per a la seva ver-
sió, Carner posà en joc diversos 
materials. Abans de tot, la can-
çó popular catalana. Després, 
la cançó culta medieval i, espe-
cialment, la italiana, la popular 
anglesa, la simbolista francesa 
i, en cert sentit, la clàssica xi-
nesa i la romàntica d’inspiració 
germànica. Amb aquest tou, ela-
bora un model, a la vegada, 
lleuger i savi, hermètic i trans-
parent, que resulta tan apte per 
a brodar l’arabesc més fi com 
per a objectivar les emocions 
més fondes. Un model que, ben 
aviat, obtingué una àmplia ac-
ceptació en els medis musicals.» 
I és a partir justament d’aquest 
model que Guillermina Motta 
basteix Canticel i hi assoleix un 
nivell de recreació molt alt, 
gràcies a l’ús intel·ligent i sen-
sible de la cançó popular actual, 
a través de la qual la poètica 
carneriana ens és mostrada gai-
rebé en una antologia històrica 
que comprèn una quinzena de 
textos escrits al llarg de mig 
segle, i que van des del mateix 
Canticel a Si em vaga, passant 
per Cançoneta incerta, L’ende-
mà de l’amor, Els ametllers de 
Sarrià, Cançó d’abril, Aigua 
suau, En el davallant, Cançó 
d’amor i d’amistat, Cançó orgu-
llosa, Serenor i Cançó del goig 
perdut, totes musicades per Gui-
llermina Motta, a més de Sere-
nata d’hivern i Elegia d'una 
rosa, i Enmig de tu i de mi, 
les musicacions de les quals han 
estat fetes, respectivament, per 
Joan-Albert Amargós i Lluís Ca- 
banach, dos dels joves músics 
que també són responsables del 
disc.
I aquest és un dels trets més 
característics de Canticel: defu-
gint l’ús de formes clàssiques 
i cercant un llenguatge musical 
del tot actual, Guillermina Mot- 
ta i els seus companys instru-
mentistes —ultra Amargós i Ca- 
banach, Carles Benavent, Sal-
vador Font, Josep Maria Bro- 
tons, Jaume Francesc, Josep 
Lluís Soler i Joan Porta— han
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fet un treball de gran interès. 
Interessant per la tria d’una 
part ben concreta de l’obra de 
Josep Carner dins la qual Gui-
llermina Motta retroba un camí 
perdut anys enrera, i amb el 
qual ara la trobem plenament 
identificada. No és debades que 
Joaquim Molas clogui el seu 
text de presentació amb aques-
tes paraules: «De tots els pos-
sibles, Guillermina Motta ha 
triat un Carner. Un Carner in-
cert i melangiós, fidel a una 
terra de la qual se sent des-
encaixat, que insinua l’angoixa, 
però que sap lluitar per man-
tenir una fe, la fe: la vida. La 
tria, tan incisiva i coherent, ¿és 
fruit d’una obscura identificació 
entre autor i cantant? Dit d’una 
altra manera, ¿reprodueix amb 
un mínim de precisió el mapa 
de sentiments i d’incertituds de 
la cantant? Sigui el que sigui, 
Guillermina Motta, amb la ri-
quesa dels seus temes, amb la 
varietat dels seus ritmes, amb 
l’ús depurat i mig clandestí d’al-
guns dels gèneres populars més 
difosos, ha sabut crear una 
autèntica obra d’art, nova i in-
tocable. Personal.»
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El cas de Presagi és molt dife-
rent. Amb l’edició del seu es-
plèndid segon àlbum discogràfic 
de llarga durada, Ramon Mun-
taner no solament confirma a 
bastament l’alt nivell de madu-
resa que posseeix com a cantau-
tor, sinó que ja se’ns presenta 
definitivament com una de les 
figures més destacades de tot el 
moviment de la cançó popular 
catalana actual. Presagi és una 
obra magnífica, enterament de-
dicada a la presentació de les 
musicacions que Ramon Mun-
taner ha fet de nou poemes 
de Miquel Martí i Pol, els 
quals ha sabut convertir en nou 
cançons esplèndides: Aquesta 
remor, No demano gran cosa, 
Si fossis terra, Les quatre ban-
deres, Acompliment, Ve de po-
nent, Presagi, Poema i La gran 
remor del mar.
L’eterna discussió sobre la con-
veniència o inconveniència de 
musicar poemes té a Presagi 
una resposta ben clara i con-
tundent, i és ben lògic que si-
gui així, puix que no endebades 
tota l’obra de Ramon Muntaner 
com a autor de cançons té la 
seva base en la musicació de 
textos d’altri, cercant sempre 
una expressivitat ben nova, re-
creant, «interpretant» els poe-
mes i donant-los vida nova a 
través de l’especificitat de la 
cançó popular, i els textos de 
Miquel Martí i Pol s’ajusten per-

fectament a aquest tipus de tre-
ball, puix que, en definitiva, es 
tracta d’autèntics cants profè-
tics.
Presagi és una obra completa-
ment coherent, amb tota una 
colla de musicacions que capti-
ven per la seva intel·ligència i la 
seva sensibilitat, pel tractament 
clarament diversificat dels di-
ferents textos i pels arranja-
ments instrumentals de Manuel 
Camp, acurats i inspirats, amb 
veritables troballes lingüísti-
ques perceptibles a través de 
l’ús adequat dels instruments 
musicals més diversos, però 
sempre al servei del text, al ser-
vei de la paraula. És en aquest 
sentit que Presagi té un interès 
molt i molt gran, perquè és una 
obra feta sense cap mena de 
concessions, que se sap difícil 
i s’arrisca a ser-ho plenament, 
i que, a desgrat d’això, assoleix 
una comunicació molt sugges-
tiva ja des d’una primera audi-
ció, comunicació que esdevé 
encara més completa en diver-
ses audicions, com sol passar 
amb qualsevol llibre de poemes 
a través de diferents lectures.
El to solemne, dramàtic, tràgic 
i gairebé profètic de l’obra de 
Miquel Martí i Pol assoleix una 
força immensa en la veu de 
Ramon Muntaner. L’apassiona-
da, lúcida i serena esperança 
desesperançada del poeta esde-
vé plenament popular feta can-
çó, i Presagi ens la fa nostra 
per sempre, marcant una fita 
cabdal no únicament dins l’obra 
de Ramon Muntaner, sinó tam-
bé dins la producció de musica-
cions de poemes en què la Nova 
Cançó ha estat sempre tan 
abundosa i interessant, proba-
blement perquè la cançó popu-
lar catalana actual ha tinguí 
sempre la intenció de tornar als 
orígens, i el naixement de la 
cançó és justament la musicació 
de poemes i la seva interpreta-
ció. Si Canticel ens ajuda a re-
trobar la poètica carneriana en 
el seu vessant més líric i musi-
cal, gràcies a la manera de fer 
de Guillermina Motta i a la seva 
identificació amb els textos que 
musicà i que interpreta, Presagi 
ens redescobreix l’obra de Martí 
i Pol i ens n’ofereix una versió 
inèdita i inesperada, la qual 
Ramon Muntaner ens fa nostra 
a través d’un treball exigent, 
pacient i d’allò més rigorós. En 
ambdós casos, la poesia ha es-
devingut cançó, i el resultat ha 
estat d’un interès molt i molt 
gran, que ultrapassa llargament 
el de l’estricta il·lustració musi-
cal d’un recitatiu més o menys 
inspirat i és la conseqüència lò-
gica de la mescla intel·ligent dels 
tres elements imprescindibles 
per a l’existència d’una cançó: 
el text, la música i la interpre-
tació. En la seva diversitat esti-
lística i temàtica, tant Canticel 
com Presagi són dos grans 
exemples de l’interès de la mu-
sicació de poemes per fer can-
çons. Perquè, i ens cal tenir- 
ho molt en compte, tot poema 
musicat deixa de ser poema per 
esdevenir cançó, i tant a Can-
ticel com a Presagi el resultat 
és d’una bellesa i d’un interès 
considerables.
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