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LA CANÇÓ E\ VINT ANYS
per Josep M. Espinàs

«Serra d’Or» em demana un text sobre 
la Nova Cançó, que va néixer fa una 
vintena d’anys. Podríem dir que va néi�
xer sobre el paper en un article que 
Lluís Serrahima publicà a «Germina- 
bit» el gener del 1959; es deia «Ens ca�
len cançons d’ara», i s’hi llegien coses 
com aquestes: «Hem de cantar can�
çons, però nostres i fetes ara, que tin�
guin una actualitat per a nosaltres.» 
«És precisament en moments difícils 
que han nascut gran nombre de can�
çons, de les més boniques, aquelles que 
els pobles han transformat en una 
mena d’oració col·lectiva.» «Us imagineu 
si, com a França, tinguéssim aquesta 
mena de trobadors com són els "chan�
sonniers”, que anessin per tot el país 
cantant cançons nostres?"

NAIXEMENT

El naixement públic de la Nova Cançó 
es produí el 19 de desembre de 1961 
als locals del CICF de Barcelona. El 
programa, encara escrit en castellà, 
deia: «Sessió extraordinària dedicada 
a la Poesia de la Nova Cançó.» (Fixeu- 
vos-hi: encara no hi ha «recitals», sinó 
«sessions»; la Nova Cançó s’estrenava 
dins el marc d’activitats culturals i lite�
ràries pròpies del CICF.) «Cantaran, 
amb acompanyament de guitarra, Re�
mei Margarit, Miquel Porter i Josep M. 
Espinàs, que interpretaran cançons prò�
pies, traduccions catalanes de G. Bras�
sens i de Porgy and Bess, i poemes de 
Salvat-Papasseit als quals han posat 
música.»

L’aparició de les guitarres en mans de 
«catalanistes», i a més «intel·lectuals», 
era un xoc, i Carme Vilaginés va es�
criure aquí mateix, a «Serra d’Or»: 
«S’hi reuní un nombrós auditori per tal 
d’assistir a una vetllada que aquells que 
només coneixíem el que ens deia el pro�
grama no ens atrevíem a imaginar. Les 
circumstàncies no podien ésser més es-

Una imatge de la prehistòria de la Nova Cançó: una reunió d’amies a can Porter.

tranyes: la muller d’un dels nostres jo�
ves poetes, un crític de cinema i el 
guanyador del Premi Sant Jordi 1961 
reunits per a cantar cançons...»

Tot i la seva modèstia, l'acte provocà 
un gran ressò, i immediatament ens 
vam trobar organitzant-nos i batejant- 
nos: Els Setze Jutges indicava catala�
nitat, una voluntat jutj adora de la rea�
litat i la intenció de no tancar-se, sinó 
d’ampliar-se amb nova gent. Amb Delfí 
Abella, Pi de la Serra i tots els qui van 
seguir ens vam passar uns quants anys 
cantant arreu del país, i en l'èxit d’aque- 
11a campanya inicial �—que fou decisiva 
per a la consolidació del moviment— 
hi havia uns factors que al meu enten�
dre no es poden ignorar.

ELS FACTORS

Érem coneguts. Havíem donat confe�
rències a pobles i ciutats, escrivíem lli�
bres i als diaris, i jugàvem, doncs, amb 
un marge de confiança i amb la curio�
sitat de la gent. D’altra banda, els tres 
primers homes del grup ja havíem fet 
els trenta anys. Si ens arriscàvem a em�
brancar-nos en aquesta aventura és que 
hi devíem veure una justificació i unes 
possibilitats. Ja feia anys que ens adre�
çàvem a públics, i això ens va permetre 
sense esforç alternar les cançons amb 
explicacions, de manera que els oients 
van entendre què preteníem.

Teníem esperit d’equip. Compartíem 
l'escenari, nosaltres mateixos installa-

25



El recital del 19 de desembre de 1961 al CICF de Barcelona. Fotos publicades al número de «Serra d'Or» de febrer de 1962.'

vern les cadires; sense dur cap unifor�
me, quedava clar que estàvem d’acord. 
No hi havia vedettisme entre nosaltres, 
i si algú era molt aplaudit érem nosal�
tres els qui l’animàvem a cantar més. 
La nostra mútua adhesió afavoria l’ad- 
hesió del públic.

Volíem col·laborar. Preguntàvem si algú 
cantava en aquell centre o en aquell 
poble, i si era així el fèiem pujar a l’es- 
cenari. Després de cantar ens quedàvem 
el temps que calgués amb els organit�
zadors, amb la gent que volia saber. 
Ens interessava l’aproximació perquè 
érem conscients que no ens havíem ar�
ribat en aquell poble només per a can�
tar unes cançons. Calia fer amics, calia 
fomentar inquietuds.

L’espectacle era barat. Durant molt de 
temps no vam cobrar res, i ens pagà�
vem la benzina i l’entrepà. Això vol dir 
que a la majoria d’entitats el recital no 
els costava res, la gent s’ho passava bé 
i de franc, i d’aquesta manera un movi�
ment es pot estendre amb rapidesa.

Teníem /e en el poble; més fe en la 
gent que en nosaltres mateixos. Sabíem 
que, tot i les nostres limitacions, la 
cançó era una eina que podia explorar 
les possibilitats de recuperació del po�
ble. Crèiem que la iniciativa podia ser 
útil no a una minoria o a una classe 
—per la qual havíem de començar, per 
força—, sinó a la suma de joves i vells, 
burgesos i obrers, universitaris i gent 
poc formada; ens interessava més es�
timular els escèptics que no satisfer els 
qui ja estaven sensibilitzats. Com que 
no ens consideràvem «artistes», no es 
tractava de conquistar un públic, sinó 
de connectar amb un poble.

LES FUNCIONS

Jo crec que, amb la perspectiva dels 
anys, es poden veure perfectament les 
funcions que van fer Els Setze Jutges. 

En primer lloc, una funció integradora. 
Per als qui vam començar va ser molt 
útil agrupar-nos, però també per als qui 
van aparèixer després. Normalment ha�
vien fet tres o quatre cançons, només, 
i els calia per tant trobar una platafor�
ma d’actuació, gent que els escoltés, 
l’oportunitat de posar a prova les pri�
meres peces sense un risc excessiu, i la 
tranquil·litat de ser acceptats, en princi�
pi, pel públic perquè ja ho havien es�
tat llurs companys. Sempre hi havia 
places disponibles per als nous.

Una altra funció: impulsora. En el grup 

Els Setze 
Jutges 

ja tenen 
nom, i una 
pancarta.

no hi ha president, ni escalafó ni res�
triccions. Tothom té les mateixes opor�
tunitats, i qui mana és l’acceptació del 
públic. Els Setze Jutges no eren tan 
sols una plataforma de recepció, sinó 
una plataforma de llançament. La fun�
ció impulsora queda demostrada pel fet 
que, al cap d’un temps, un cantant pu�
gui desenvolupar-se i triomfar amb in�
dependència del grup.

Tercer aspecte: la creació d’un gènere 
no conreat fins aleshores als Països Ca�
talans. Ni les cançons dels orfeons, ni 
la cançó excursionista —tot i la tasca 
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positiva que han fet—, ni la tradicional, 
ni els cuplets d’abans de la guerra no 
responen als objectius que reclamen 
les noves circumstàncies. S’introduei�
xen cançons d’«una altra mena», que es 
caracteritzen sobretot per unes lletres 
que parlen de les situacions socials, 
dels temes quotidians que conviden a la 
reflexió, de la repressió que pateix Ca�
talunya ; hi és present el sentiment, 
però també la ironia, i, quant al llen�
guatge, el públic —que no troba el ca�
talà a l’escola, a la premsa, a la ràdio— 
s’hi identifica perquè no és ni massa 
vulgar ni massa acadèmic.

Pel que fa a la música, la dels «jutges» 
inicials és molt simple, en part perquè 
ja ens va bé que sigui un vehicle per 
a la difusió de les paraules —gairebé 
només és un suport per a la memòria— 
i, és clar, perquè en general la nostra 
preparació musical és molt pobra. Jo 
penso que si haguéssim estat músics 
de debò no hauríem començat un «mo�
viment de cançons», com no el van co�
mençar els compositors que aleshores 
hi havia a Catalunya.

I he deixat per al final la funció que 
feia la Nova Cançó a favor de l’idioma 
i de la consciència política. Era la in�
tenció que presidia tota la tasca, i su�
poso que, a més de quedar implícita 
en els paràgrafs anteriors, els lectors 
de «Serra d’Or» ho tenen prou clar.

UN CAMÍ DE VINT ANYS

Vam començar, doncs, amb una sabata 
i una espardenya, però vam fer camí, 
perquè de mica en mica se’ns afegia 
gent que duia un equipatge més sòlid 
o més atractiu, i també alguns dels qui 
havien iniciat la marxa van enfortir el 
pas. Al País Valencià —i per això, al 
principi, no estava físicament al nostre 
costat— Raimon havia aparegut paral- 
lelament als Setze Jutges; sí que s’hi 
van incorporar, en canvi —al seu mo�
ment—, Maria del Carme Girau, valen�
ciana, i els germans Maria del Mar i 
Joan-Ramon Bonet, que s’havien instal- 
lat a Barcelona. Ben aviat es va veure, 
però, que Raimon era un cas a part, 
per la seva individualitat tan poderosa, 
per l’enorme força de suggestió que des�
prenia. Era la primera «figura» que pro�
duïa la Nova Cançó. Raimon fou deci�
siu per a accelerar la difusió del mo�
viment, i hi donà una dimensió popular 
i combativa que engrescà definitiva�
ment la gent. El famós «crit» de Rai�
mon serví perquè molts catalans des�
cobrissin que també ells podien fer sen�
tir llurs veus en el silenci que volia im�
posar la dictadura.

No es tracta ara de fer un inventari ni 
un resum cronològic. El nombre de 
«jutges» anà creixent, i en arribar a 
«setze» —com si ho haguessin previst— 
el moviment ja estava consolidat i els 
«vells» ja podien plegar. Apareixien 
personalitats paral·leles, com Pau Riba,

Raimon, 
un crit 

i un cas 
a part. 

(Foto 
reproduïda 
a la bossa 

del seu 
primer 
disc.)

com la gent del Grup de Folk, i alguns 
poetes i músics —especialment Josep 
M. Andreu i Lleó Borrell— escrivien 
cançons per a uns intèrprets que no en 
componien. La cançó es diversificava, 
com era absolutament natural, i al ma�
teix temps produïa un fenomen molt

important, que en resumeix l’eficàcia: 
milers de joves trobaven en la cançó un 
estímul vital, un mitjà d’identificació 
comunitària, un mirall on redescobrien 
l’idioma.

Avui ja hi ha una generació de «des-

Entrar 
al mercat 
del disc, 

amb 
bosses 

ben disse-
nyades, 

fou 
afermar 

el progrés, 
donar-li 

més 
volada. 
(Plana 

del llibre- 
àlbum 
■■Dies 

i hores 
de la 
Nova 

Cançó», 
amb text 

de Maria- 
Aurèlia 

Capmany.)
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prés de la cançó», per dir-ho així; una 
generació per a la qual la cançó cata�
lana és una realitat ambiental, no una 
«novetat» arriscada i gairebé impensa�
ble. Han passat vint anys, i el balanç 
no pot ser més favorable.

Com veig la cançó, avui? De tant en 
tant corren misterioses veus derrotis�
tes, i fins i tot algun periodista em pre�
gunta sobre la «crisi de la cançó», do�
nant per entès que «ja no és el que 
era». No, no és el que era: és molt més 
bona. Fa vint anys no podíem imaginar 
—i en fa deu tampoc— que un cantant 
català ompliria un mes seguit un tea�
tre com el Romea (tot venut a l’avan- 
çada) i que a Itàlia li donarien un pre�
mi internacional que ha estat atorgat 
també a figures com Brassens o Léo 
Ferré. Parlo de Lluís Llach, és clar. I 
que els seus discos serien els més ve�
nuts a tot l’Estat espanyol —a desgrat 
de la televisió—, que ompliria els tea�
tres i els palaus dels esports a Galícia 
o a Andalusia cantant en català, i que 
la italiana Milva voldria fer un disc 
amb deu cançons d’ell. S’ha produït la 
lògica selecció natural, i cada cantant- 
autor ha fet el seu camí. Moltes «can�
çons» del món voldrien tenir una can�
tant amb el caràcter i la qualitat de 
Maria del Mar Bonet. I si Marina Ros�
sell hagués sortit quan començàvem, 
ens hauríem quedat bocabadats; ella 
sola hauria assegurat el moviment. Hi 
ha cançons de Pi de la Serra, d’Ovidi 
Montllor, de Ramon Muntaner, de Sisa, 
i d’altres, que són dignes d’una antolo�
gia europea. I en un altre estil, Pere 
Tàpies i La Trinca —quants anys se�
riosament al peu del canó popular!— 
no es pot dir precisament que hagin 
fracassat. Quant a Raimon, escric 
aquestes ratlles abans dels seus reci�
tals de reaparició.

Hi ha gent que ha quedat «despenjada», 
evidentment. Com hi han quedat, du�
rant aquests mateixos anys, escriptors, 
pintors, autors i actors de teatre, etc., i, 
no cal dir-ho: molts cantants en cas�
tellà. S’han equivocat de camí, no han 
sabut perfeccionar-se o, també pot ser, 
no han tingut sort. I també és cert que 
podríem opinar críticament sobre de�
terminades lletres, músiques o interpre�
tacions dels cantants que ara represen�
ten més activament la cançó.

Si volem ser objectius, però, hem d’ad�
metre que, essent un gènere artístic que 
no tenia tradició a Catalunya, la cançó 
d’autor s’ha arrelat amb una força sor�
prenent. Mai no se sap què pot passar 
el dia de demà. A França mateix la can�
çó passa uns moments difícils.

Aquí, al cap de vint anys, la cançó 
continua. Pel que jo recordo, de bracet 
amb el rebentisme, això sí, que dura 
gairebé tant com la cançó.

JOSEP M. ESPINÀS
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