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les veus de Salom

És realment Salvador Espriu un 
poeta fácil de cantar? Em temo 
que no. Sense arribar ais límits 
de Riba, la seva poesía acos- 
tuma a prescindir de la melo
día, en l’accepció «sagarriana» 
del terme, tot i les seves cons- 
tants referéncies musicals. Fins 
i tot quan abandona el seu ha
bitual vers blanc i juga al ro- 
dolí —sovint amb intenció iró
nica— el resultat tendeix a 
ésser un xic esquerp. La irre- 
gularitat accentual, i fins i tot 
sillábica, té, en molts casos, la 
culpa d'aquest fet.
Tanmateix, hom tendeix a con
siderar Espriu com un deis poe
tes més lligats a l'evolució de 
la caneó catalana. Ara bé, fora 
del cantant valencia en qui tots 
penseu, quants intérprets han 
utilitzat l'obra del vell Salom? 
Hi ha moltes cangons basades 
en els seus versos? Els exem- 
ples són poc abundants, i no 
sempre de qualitat: alguns frag- 
ments de La pell de brau sal
modiáis per Xavier Ribalta: qua- 
tre poemes musicats per Mercó 
Torrents que Núria Feliu enre- 
gistrá en un EP de 1968; un 
acte de lesa majestat poéti
ca perpetrat per Oriol Tramvia 
amb Fira, hores abans de Na- 
xos, que ell intitula Ariadna; 
un poema cantat per Ramón 
Muntaner en el seu primer ál
bum; alguns textos recitats per 
Celdoni Fonoll... Potser són es- 
pecialment destacables VAssaig 
de cantío en el temple, enre- 
gistrat per Ovidi Montllor l’any 
1974 al disc A Alcoi, model de 
sobrietat interpretativa, i Le- 
vem nos bon mayti e nons 
adurmam plus, poema que se- 
gueix el model estrófic d'EIs 
Segadors I que, musicat amb
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exquisida sensibilitat per Josep 
Tero, fou indos amb el nom 
de Si volíeu escoltar dins el 
primer álbum de Marina Ros
sell. I Marina Rossell, fa rela- 
tivament poc, ha cantat un altre 
text espriuá. Es tracta del Nou 
cant deis ocells, escrit expres- 
sament per a ella. Tanmateix, 
el canta mutilat —només dues 
de les vuit estrofes— i els en- 
cavallaments fan que la frase 
melódica sovint no coincideixi 
amb la sintáctica, fent que la 
comprensió del text esdevingui 
problemática.

Et voilá. Si tot el material es
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priuá cantat fos el que acabo 
d'esmentar, el balan? seria tor
ca pobre. Pero hi ha Raimon. 
I Raimon és Túnica persona 
que ha cantat Espriu amb ex- 
tensió i profunditat, potser per
qué ell mateix té molt a veure 
amb el poeta. Raimon, com a 
autor, treballa també sobretot 
el vers blanc i, sovint, irregular. 
Els seus textos són concisos i 
austers, mancats de farciment. 
En la seva obra alternen, des 
del comenpament, la preocupa
do existencial i la cívica, l’afir- 
mació individual i la conscien
cia col-lectiva. No és, dones, 
estrany que —deixant de banda 

un breu poema de Pere Quart— 
Espriu sigui l’únic poeta con- 
temporani que hagi treballat. 
La seva, més que una qüestió 
de tria, és una qüestió d'iden- 
tificació personal. Així com, a 
Franca, Léo Ferré ha interpre- 
tat els postsimbolistes a partir 
d’una personalitat ja formada 
com a autor, Raimon ha trobat 
en els versos espriuans una 
prolongado i una afirmado de 
la seva propia veu, del seu 
propi estil, de les seves con- 
viccions i —fins i tot— de les 
seves contradiccions.

Des de la musicació de Caneó 
de capvespre (1963) fins a la de 
Pero en la sequedat arrela el 
pi i He mirat aquesta térra 
(1981), vint-i-un poemes de Sal
vador Espriu han estat divul
gáis peí cantant de Xátiva. Al
gún d'ells, a través de la seva 
veu —és el cas claríssim de 
l’lnici de cántic—, ha arribat a 
esdevenir un auténtic himne 
collectiu. L'ordenació de tots 
aquests textos en dos discos 
de la seva Obra Completa —To
tes les cancons, 1981—, amb 
uns espléndids arranjaments 
d'Antoni Ros-Marbá, i la recent 
aparició d'aquests mateixos te
mes en forma d'álbum doble 
independent, publicat per Ario- 
la, ens forneixen Tocasió d'a- 
propar-nos globalment a un fe- 
nomen poc habitual a casa 
nostra: la compenetració abso
luta entre unes melodies, unes 
interpretacions i uns textos 
que, en principi, no havien es
tat pensats per al cant peró 
que, en veu de Raimon, formen 
amb la música un eos indes- 
triable.— MIQUEL PUJADO.


