
del país, sense concessions de cap mena.Tot i que evidentment no es tracta pas de donar una visió completa del panorama musical del país, els exemples esmentats ens donen una visió força exacta del que és aquesta música popular per a un temps nou. Queden definitivament enrera les obres de grups com Màquina, Música Dispersa, la & Batiste i Fusioon, que en part podem considerar peoneres, puix que ja han passat prop de sis anys d’ençà de la seva publicac.ó. I ha estat justament al llarg d’aquests sis darrers anys que s’ha anat creant tot aquest moviment —el qual ha tingut i té a Zeleste, el popular local barceloní del carrer de l'Argenteria, la seva base de llançament més sòlida i eficaç—, que ha assolit èxits ressonants arreu del país, amb projeccions externes importants. I, encara més, la nova música popular catalana s’ha consolidat i ha assolit uns alts nivells qualitatius, marginant les formes de colonització i imposant la seva força d’ex- pressió realment autòctona.Tot això ha estat perquè la Nova Música ha crescut i s’ha desenvolupat en gran part a l’ombra de la Nova Cançó. Els instrumentistes joves han col·laborat sovint amb els cantants, i aquest contacte ha fet possible la recerca de les fonts musicals pròpies. Deixant enrera els estúpids mimetismes que havien reduït la nostra música popular a una còpia dolenta del que hom feia als Estats Units o a la Gran Bretanya, cercant sempre formes pròpies d’expressió, els nostres músics joves donen vida a tot un moviment que ens ajuda a descobrir-nos els senyals d'i- dentitat, alhora que ens fa de portaveu.Conseqüents amb ells mateixos, exigents, rigorosos, imaginatius, progressistes, creatius i avantguardistes, els nostres músics joves s’han proposat tornar-nos la música popular del país en les seves formulacions originals més pures i genuïnes, però expressades a través de tot un llenguatge molt actual, amb influències diverses, correctament assimilades i no emprades mimèticament, sinó com a punt d’arrencada des del qual bastir l’obra pròpia. De la mateixa manera que la Nova Cançó ha estat i és un moviment d’una força immensa, que s'ha imposat contra tots els entrebancs a causa del seu arrelament popular, la Nova Música ho ha començat a fer i pot arribar a ser un fenomen importantíssim. Amb tota la càrrega evident de forca innovadora, experimental i alliberadora, amb tot el seu potencial revolucionari, la Nova Música és la conseqüència lògica de l'evolució seguida pels nostres músics joves, que han aconseguit dominar els llenguatges més diversos i han comprovat la inutilitat de la còpia, i per tant s'han lliurat amb exigència i amb rigor a la tasca de redes- cobrir-nos la identitat col·lectiva.JORDI GARCIA-SOLER

L’ESTRANY AFER
DELS «PERSONATGES» 
DE MONTSERRAT ROIGTothom coneix a casa nostra la «Montserrateta», aquesta noia llesta com una daina i eixerida com un gínjol que en poc temps s’ha situat —només pels seus mèrits—• a la primera línia de la nostra literatura. Premiada fa poc com a novel·lista, també és una periodista de pregon sentit d’observació, i valenta com ella sola. No té cap por davant la vida: la viu com creu que ha de fer-ho, sense embuts —igual com parla i com escriu. Al fons dels seus ulls llueix una espurna d’ironia, barrejada amb un profund reflex de dignitat humana, que ens la fa encara més simpàtica.No es dóna cap importància, Montserrat Roig; tanmateix, és ben cert que en té, i que en tindrà cada dia més si continua dins la línia d’honestedat i de fermesa espiritual que ha demostrat des que començà a escriure.Montserrat Roig té un espai a la televisió de Barcelona —dins el programa Tot Art, que Benach guia amb tant d’encert—: «El retrat del mes», en què l’entrevista corrent s'ha transformat en un autèntic «esbós literàrio- visual» centrat a les imatges del rostre d’un home o d'una dona de la nostra galàxia i del paisatge que l’envolta, amb \'off definidor de la veu de Montserrat Roig, que esbrina, descobreix i analitza pel seu compte i sense dubtes de cap mena què és allò que hi ha al fons del personatge escollit.Ara, a més, TVE, amb el nou plantejament diari —o gairebé— d’una programació en català, havia anunciat un nou programa encarregat a Montserrat Roig, amb el títol, suggeridor i suggestiu alhora, de «Personatges». Seria un programa independent, tot d'ella, on dues vegades al mes l’escriptora ens presentaria, sense presses ni embuts, les figures més importants de la Catalunya d’ara, figures que anirien des dels literats i els científics fins als actors i les actrius; des dels periodistes de nom fins als «herois» esportius.L'anunci d’aquest programa va ésser molt ben acollit per tots nosaltres, els crítics, i crec que també per l'espectador, amatent, a casa nostra, a tot el

que pugui representar un primer pas vers la, encara llunyana, Televisió de Catalunya.Heus ací, però, que quan «la Montserrateta» havia començat a organitzar-se per a la seva nova i molt important tasca —i ho havia fet, n'estic segur, amb la màxima il·lusió—, quan havia deixat fins i tot algunes altres col·laboracions a revistes i a diaris per tal de lliurar-se de ple als seus futurs «personatges»... i, encara més, quan ja tenia enregistrades dues entrevistes per al nou espai —l'una amb la nostra benvolguda Mary Santpere i l'altra amb el gran periodista Manuel Ibànez Escofet (l’ex-director de «Tele/ eXpres», que ha hagut de passar tants maldecaps als darrers temps del franquisme, precisament per la seva honestedat i el seu reconegut sentit del deure)—, heus ací, deia, que després de tot això han començat a sentir-se estranyes i llunyanes veus entorn dels «Personatges».Ningú no sabia ben bé de què es tractava, però el cert és que les dues entrevistes següents, que Montserrat Roig ja tenia estudiades i preparades —concretament amb el futbolista Rexach i amb el nostre universal pintor Tàpies—, s’han hagut de quedar al calaix, mentre que els dirigents —és un dir— de la sucursal de Prado del Rey que tenim a Miramar, a l’Hospi- talet i a Esplugues arrufaven el nas i parlaven d'estranyes dificultats i de complicats gongo- rismes, que no podien dir clarament quin color tenien, però que... de moment..., per ara, etc., etc... feien impossible la realització de la projectada —i contractada!— sèrie televisual.Alguns fins i tot deien que s’acabarien els «Retrats» a Tot 
Art. No: Els de la «tele» s’han apressat a negar-ho, i certament ja hem vist aquests dies el «retrat» —magistral, cal afegir- ho— que la jove escriptora catalana ha fet del poeta mallorquí Blai Bonet.De «Personatges», però, ni una paraula. I males llengües —que mai no falten, ja ho sabeu— han escampat que tot s’ha degut a certes declaracions que Montserrat Roig féu no fa gaire declarant-se militant del PSUC. Això —deien— era molt més del que Prado del Rey podia suportar! Que tota una comu

nista —per més que als seu3 programes televisius hagués emprat sempre un to d’una dolça discreció, en podeu estar ben segurs— tingués a la seva disposició un informatiu cultural al «perillosíssim» circuit tan- tíat per a Catalunya i Balears, on encara resten híbrids com 
Miramar i Barcelona RTVE que no són ni carn ni peix idiomà- ticament!... I ara, quina disbauxa!Així estem, amics. En un moment que en diuen «pre-demo- cràtic» i «obert a totes les idees», un moment que ja hauria d’haver desembocat en aquella lliure expressió total, sense la qual mai no podrem preparar unes eleccions lliures, per a assolir una Democràcia lliure. Això vol dir —una vegada més— que tenim tota la raó quan diem que ja és hora que la Televisió deixi d’ésser un instrument publicitari del Govern de Madrid, per a convertir-se en un Servei Públic que s’oblidi de la trista herència de quaranta anys de repressió franquista.Aquests dies, també des de la germaneta «tele», celebren (amb una alegria tan aixampa- nyada com els bonics spots de Pomés per al «Carta Nevada») els «Quaranta Anys de la Radio Nacional de España»... igualment feixista en aquells instants de postguerra. Us prometo que, quan ho he sentit, m’he fet un panxó de riure... ¿I doncs, que estan grillats, tots plegats?... Que potser inventaren o fabricaren alguna cosa els qui l’any 1939 entraren a les emissores de ràdio que ja hi havia al país des de molts anys enrera?... ¿I doncs, que no és Ràdio Barcelona la primera emissora que nasqué a l'Estat espanyol, ja fa més de cinquanta anys?... ¿I doncs, què va passar —ai las!— amb la també nostra Ràdio Associació de Catalunya, llavors i per poc divertits procediments —que algun dia sortiran a la llum— convertida en Radio España de Barcelona?...Molta sort, benvolguda Montserrat. Jo no penso pas com tu políticament, no cal que t'ho digui. Però, això sí, com tu, i com totes les persones de bona voluntat, tinc ficada al cap l’ob- sessió d’allò tan estrany, i encara tan llunyà, de la llibertat 
per a tothom. Una abraçada, Montserrat...

JOAN F. DE LASA
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