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D'uns pocs mesos ençà, pràcti-
cament coincidint amb tota l'ex-
traordinària explosió cívica que 
s'ha desencadenat arreu del país 
des del 20 de novembre passat, 
la nostra cançó popular actual 
ha augmentat ben considerable-
ment la seva incidència social. 
Les actuacions són constants 
dins i fora dels Països Catalans, 
i ho són també els grans festi-
vals. Darrerament se n’han ce-
lebrat alguns de francament im-
portants: al campus universitari 
de Bellaterra, per exemple, mi-
lers i milers de joves assistiren 
a un recital de Lluís Llach, i 
pocs dies després a una actua-
ció conjunta de diversos can- 
tautors gallecs, bascs i catalans, 
i al Palau Blau-Grana de Barce-
lona milers d'espectadors feren 
plenament seu el lema «Poble 
català, posa't a cantar» tot fent 
costat a Pi de la Serra, Ramon 
Muntaner, Celdoni Fonoll, la 
Companyia Elèctrica Dharma, 
el Grup Coses i els Esquirols.

Això no obstant, aquests actes 
tampoc no han estat els únics 
on ha quedat novament demos-
trada a bastament tota l'extra-
ordinària força popular de la 
«nova cançó». A Madrid, i con-
cretament al «campus» universi-
tari de Canto Roto, se celebrà 
el I Festival de Cançó dels Po-
bles Ibèrics, i cantautors i grups 
castellans, bascs, asturians, an-
dalusos, catalans, gallecs, portu-
guesos i canaris van actuar da-
vant més de seixanta mil espec-
tadors en un acte realment his-
tòric, la transcendència política 
del qual és evident. I al Casino 
de l’Aliança del Poble Nou, a 
Barcelona, vam poder assistir 
a la I Mostra de Cançó Popular 
del País Valencià, que per a 
molts fou el descobriment de 
gent tan important com Lluís 
Miquel, Al tall o Els Pavesos, 
i la descoberta de Lluís el Sifo- 
ner, Carles Barranco, Rafael 
Xambó i Ximó, Pere i Cia.
Som, doncs, en una època veri-
tablement esplèndida per a la 
cançó popular catalana actual. 
Tots els anys de treball esfor-
çat, heroic i pacient, de primer 
a les catacumbes i després tot 
anant conquerint més i més 
espais de llibertat, donen ara 
els seus fruits més saborosos. 
La «nova cançó» és un movi-
ment en marxa, que ja fa més 
de quinze anys esdevingué una 
eina utilissima per al nostre re-
dreçament col·lectiu, i que d'a-
leshores ençà, adoptant la for-
ma d’autèntic moviment de re-
sistència nacional, ha estat a 
l’avantguarda de totes les nos-
tres manifestacions cíviques i 
ha contribuït decisivament a la

superació de l’estat de prostra-
ció en què ens vam trobar sot-
mesos des de la fi de la guer-
ra civil. I tota la «nova cançó», 
des de Raimon, Lluís Llach, Pi 
de la Serra, Maria del Mar Bo-
net, Ovidi Montllor, Sisa, Ra-
mon Muntaner i Joan Isaac fins 
a La Trinca, Els Pavesos, Pere 
Tàpias, Al tall i tants i tants 
altres cantautors i grups de tota 
mena, té encara una gran feina 
a fer. I la fa. I la farà.
I la fa no solament a través 
de les actuacions i els festivals, 
sinó també a través dels discs. 
En són una prova ben eloqüent 
els sis que ens escau de comen-
tar ara. Pi de la Serra 1 ens ofe-
reix l’enregistrament de bona 
part del seu recital del 27 de 
febrer passat al Palau Munici-
pal dels Esports de Barcelona, 
amb les interpretacions de La 
matança del porc, Avui és diu-
menge, Bon temps per a fer can-
çons, El meu cervell, Cuba 75, 
Inventari, Insolació, L’home del 
carrer, Fills de Buda, Cançó 
en i i Verda. És un document 
sonor i gràfic excel·lent i ens 
mostra Pi de la Serra en direc-
te, com no ho havíem pogut fer 
fins ara. L'agressivitat i la força 
del cantautor barceloní hi tenen 
un lloc destacadíssim, i les can-
çons ens confirmen Pi de la Ser-
ra com un dels creadors més 
complets de tota la nostra can-
çó popular actual, cronista i crí-
tic lúcid i implacable de la nos-
tra realitat quotidiana, i l'artis-
ta capaç de manipular amb in-
tel·ligència i sensibilitat tots els 
mots i tots els sons.
Amb Galeta galàctica1 Sisa as-
soleix la seva maduresa artísti-
ca. Continuant i fins i tot am-
pliant la línia de Qualsevol nit 
pot sortir el sol, ja indicada en

1. Disc BASF 35 53 912 (5814-9). L.P. 
Stereo. 33 r.p.m. Produït per Joan 
Molas.
2. Disc Zeleste/EDIGSA. UM 2025.
L.P. Stereo. 33 r.p.m. Produït per
Rafael Moll.

part a L'home dibuixat i a Or-
gia, Sisa aconsegueix de recrear 
tot el seu món personalíssim, 
ple de referències insòlites i en 
una línia no gens nostàlgica que 
assaja la recuperació crítica de 
determinats aspectes de la nos-
tra sentimentalitat popular de 
postguerra. Hi ha tot un treball 
poètic, musical i interpretatiu 
d’una qualitat notable, que és el 
resultat de l’evolució artística 
de Sisa i de la seva col·laboració 
amb Rafael Moll, Quino Béjar, 
Manuel Joseph, Dolors Palau, 
Paco Pi, Xavier Riba, Luckv 
Guri, Zarita, Kaito Solís, Adela 
Torner, Ricard Casals, J. Ll. Ju- 
bany i Xavier Sansuan, tots els 
quals han contribuït amb llurs 
treballs a fer de Galeta galàctica 
una de les obres més interes-
sants i singulars de tota la dis-
cografia catalana recent, en una 
línia experimental i d’avantguar-
da que resulta molt suggestiva.

També és francament suggestiu, 
encara que en una línia molt i 
molt diferent, l’àlbum més re-
cent d’Ovidi Montllor. ’ L’obra 
és enterament dedicada a Joan 
Salvat-Papasseit i és el resultat 
d’una tasca empresa temps en-
rera pel cantautor alcoià i un 
bon grup de joves músics amics, 
com ara Toti Soler, Carlos Bol-
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dori, Víctor Ammann... Tots ells 
es van lliurar amb entusiasme 
a la musicació de diversos tex-
tos del gran poeta desaparegut, 
i en aquest disc —i en l’espec-
tacle presentat per Ovidi Mont-
llor mateix i alguns d’ells al tea-
tre Poliorama de Barcelona— 
ens n’ofereixen els resultats. Tot 
i que Salvat-Papasseit ha estat 
musicat i interpretat per altres 
cantautors —des de Miquel Por-
ter fins a Ramon Muntaner, 
passant per Rafael Subirachs, 
Guillermina Motta, Lluís Llach, 
Teresa Rebull, Xavier Ribalta, 
Joan-Manuel Serrat, Martí Llau-
radó, Joan Isaac, Celdoni Fo-
noll, Dolors Laffitte...—, mai no 
s’havia intentat un treball tan 
ambiciós sobre la seva obra. 
I els resultats són més que sa-
tisfactoris : Canto a la lluita, 
L’ofici que més m'agrada, Noc-
turn per a acordió, Nadal, Di-
visa, L’enamorat li deia, Dóna'm 
la mà, Platxèria, La meva amiga 
com un vaixell blanc, Posta, 
Marxa nupcial, Bitllet de quin-
ze, Encara el tram, Si jo fos 
pescador, El berenar a les fos-
ques, Poema sense acabar, Res 
no és mesquí, Tot l’enyor de 
demà i Proverbi són els poemes 
musicats i que Ovidi Montllor 
recrea amb una intel·ligència i 
una sensibilitat considerables, 
bo i aconseguint una obra d’un 
pes específic ben notable.
Seguint la línia iniciada amb la 
Història de Catalunya amb can-
çons, recentment ha estat publi-
cat l’àlbum Llegendes de Catalu-
nya, 1 2 * 4 que recull tot un segud 
de cançons basades en textos de 
Jaume Picas i compostes i aj- 
ranjades per Antoni Ros-Marba. 
llevat de La llegenda de Sant 
Jordi, l’arranjament de la qual 
és a cura de Josep-Lluís Mora- 
leda. La temàtica ja és anuncia-
da al títol amb claredat abso-
luta i s'ajusta molt bé a 1£S 
característiques dels discs infam
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tils. Hi intervenen amb encert i 
gràcia la coral Sant Jordi, Gui-
llermina Motta, Miquel Cors, 
Marina Rossell i Lluís Saumell, 
que amb llurs interpretacions 
han completat una de les obres 
més destacables de la nostra 
discografia infantil de produc-
ció més recent.
Ja no tinc altra sortida5 és el 
darrer àlbum publicat fins ara 
per Falsterbo 3, grup músico- 
vocal l'evolució del qual s'ha 
caracteritzat sempre per la irre-
gularitat. En aquest disc ens 
ofereixen un recull d'interpreta-
cions de composicions d’autors 
ben diversos, sobretot Bob Dy- 
lan, John Denver, Stephen Stills, 
Tom Paxton, Graham Nash i 
d'altres autors nord-americans 
que ells mateixos o gent com 
Àngel Fàbregues i Joan Soler 
Amigó han adaptat al català. 
En un estil neutre, un pèl des-
dibuixat i impersonal, Falster-
bo 3 interpreta aquestes can-
çons amb correcció, però sense 
arribar a assolir el nivell de 
qualitat d'algunes de les seves 
Produccions anteriors.
Finalment, Bona nit6 és el disc 
senzill amb què se’ns presenta 
Ramon Sauló. Es tracta d’un 
cantautor novell, i cal tenir-ho 
cn compte en comentar la seva 
Primera obra; això no obstant, 
cs clar que Ramon Sauló pot 
ser un bon intèrpret, però en-
cara no té cap entitat com a 
autor: Bona nit i En un racó 
aeí meu cos són un parell de 
cançons d’escassa definició esti- 
nstica i sense cap interès temà- 
hc. Primàries i gairebé mimèti-
ques en relació amb les obres 
n altres cantautors més cone-guts.

JORDI GARCIA-SOLER
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SI HO FEU, FEU-HO BÉ... 
(II)
Un article meu amb aquest ma-
teix encapçalament, publicat a 
«Serra d'Or» fa dos mesos, sem-
bla haver tingut una forta reper-
cussió —per bé i per mal— si 
haig de fer cas de les cartes, 
les unes plenes de lloances, les 
altres sinistres, que he rebut 
de llavors ençà.
Segurament recordareu que en 
aquell número d'abril jo parlava 
molt seriosament dels progra-
mes en català a TVE; i en par-
lava en un to que, pel que sem-
bla, ha agradat a molts lectors 
—-alhora espectadors d’aquests 
espais— i que, en canvi, uns 
quants senyors de Miramar 
—que no anomenaré, perquè 
tampoc no és el meu desig des-
embocar en un atac personal— 
han qualificat de «demagògic».
Jo venia a dir tan sols que, a 
la televisió, i com diuen a Cas-
tella, «donde hay patrón no man-
da marinero»; és a dir que, peti 
qui peti, la capital de RTVE és 
Madrid i que, de moment, i fins 
que l’arribada de la democràcia 
—ai!— sigui un fet, les «Cen-
trals regionals» no podran fer 
altra cosa que dir sí senyor a 
totes les ordres, les consignes 
i les orientacions que els arri-
bin de Prado del Rey, on creix 
—ho repeteixo, malgrat els in-
sults que l’afirmació m'ha fet 
guanyar— «l’herba que tots els 
telepacients, visquem a Caste-
lla o a Catalunya, ens hem d’em-
passar vulguem o no».
I, aquesta herba, també se la 
mengen tots els qui estan 
—i ben de gust!— a les ordres 
de la Dirección General, encara 
que —Déu me'n guard de dub-
tar-ne— hi hagi un bon feix de 
gent amb càrrecs importants 
de Delegació, que fan el que 
poden —i més— per servir els 
interessos culturals dels cata-
lans; això sí, en el benentès 
que el primer és el primer i que 
fins ara mai no s'ha vist que el 
qui dirigeix una sucursal en una 
capital de «província» pugui 
aixecar la veu al president de 
la Casa, del qual li va venir 
el nomenament. L’Administració 
—no ho sabíeu?— sempre ha 
funcionat així, i no descobrim 
res de nou, ara com ara. I sa-
beu què dimoni passaria si un

cap de sucursal prengués deci-
sions contràries a les de la 
Casa i als seus modes de tre-
ball? Doncs, ben senzillament: 
«saltaria»... «agradeciéndole los 
servicios prestados», tal com 
ha passat durant aquests dar-
rers quaranta anys amb més de 
quatre ministres que s'assaben-
taren de llur disponibilidad en 
llegir el diari o veure el «Tele-
diario».
En aquest país, però, hom no 
acaba mai d'exhaurir la seva ca-
pacitat d’espaterrament. I dic 
això perquè a mi em semblava 
que, en descarregar de respon-
sabilitats els directors-delegats, 
els deixava més aviat tranquils 
i satisfets, ja que, aleshores, la 
responsabilitat dels desastres 
sobrevinguts lliscava de llurs 
mans per anar a parar tan sols 
als de dalt de tot.
No ho veieu com jo?... Doncs 
ells no, ans tot al contrari. S'e-
nutgen, ferits en llur amor pro-
pi, malgrat que els havíem trac-
tat d’allò més bé en excusar-los 
de bona part de culpa.
Així, doncs —i segons ells ma-
teixos—, tot el que es fa —bo 
i dolent— a Miramar, es fa sen-
zillament perquè hom ho mana 
des del centre de la televisió 
a Catalunya mateix. És això, oi?
Doncs bé. Quan escric aquestes 
línies —pensant en tants de 
programes passats que jo sabia 
que anaren «a consulta» a Infor-
mación y Turismo perquè hi ha-
via dubtes sobre llur «ortodò-
xia»... i en més de quatre es-
pais en català la transmissió 
dels quals fou diferida perquè 
abans hagueren de passar per 
Madrid en cerca del nihil obstat 
polític—, quan escric aquestes 
línies, deia, vet aquí que ens 
trobem amb la desagradable 
sorpresa de la desaparició, a 
«Temps de cançons», de l'actua-
ció i l'entrevista amb Marina 
Rossell, que havia estat anun-
ciada des de feia una setmana 
als diaris i també a les notes 
que Miramar ens envia als crí-
tics televisius com a informació 
prèvia.
Abans, jo hauria pensat que Ma-
rina Rossell havia caigut mala-
ment a Prado del Rey, per algu-
na cosota agosarada que hagués 
deixat anar en el curs de la con-
versa amb l'entrevistaire. Ara,

però, haurem de creure que tot 
és culpa dels senyors respon-
sables de Miramar, els quals, 
després d'haver vist l’actuació 
de la cantant i d’haver permès 
que la transmissió fos anuncia-
da als quatre vents, s'ho han 
rumiat uns quants dies í de sob-
te, pel que fos, han agafat por 
i han decidit que la Marina hau-
ria de cantar en una altra oca-
sió més adient, i, això, sense 
cap mena de respecte envers el 
públic, el qual, havent-ne vist 
l’anunci, ja tenia el dret de sen-
tir-la. Tanmateix, ¿oi que és ben 
estranya aquesta història en la 
qual els mateixos que havien 
aprovat una transmissió, més 
tard la prohibeixen?
Nosaltres, ara més que mai, i 
molt d’acord amb en Baget del 
«Correo» i amb en Desumbila 
d’«Avui» —benvingut, amic!—, 
votarem per una futura cadena 
de televisió catalana, la reali-
tat de la qual va tan lligada a 
aquest Estatut de Catalunya que 
volem que ens sigui retornat. 
En aquella cadena, uns catalans 
sense prejudicis ni intoleràncies 
envers els qui no parlen com 
nosaltres hauran de fer una te-
levisió catalana, que voldrà dir 
una televisió presentada i, so-
bretot, pensada en català, i ben 
allunyada de qualsevol mena de 
paternalisme.
Quan, fa uns quants dies, vaig 
dir tot això a un inefable locu-
tor de RTVE, el noi, sense veu-
re-hi més enllà del nas, em res-
pongué amb aquesta bajanada: 
—Tant que dius que nosaltres 
hem de fer els informatius de 
les dues de la tarda en català, 
¿i com és que tu fas la crítica 
de televisió a «Tele-exprés» en 
castellà?
N'hi va haver per llogar-hi ca-
dires. Pel que sembla, aquest 
bon jan no sabia que el primer 
permís per a publicar un diari 
en català a casa nostra ens ha 
estat concedit... al cap de qua-
ranta anys d’haver emmudit del 
tot la premsa diària en la nos-
tra llengua. I vet aquí que el 
noi tampoc no sabia que, crítica 
de televisió en català, tinc el 
goig de fer-ne —i si no ho faig 
més bé és perquè no en sé 
més— a «Serra d'Or», des de fa 
més de tres anys. Potser algun 
dia se n’assabentarà...

JOAN F. DE LASA
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