
Maria del Mar Bonet: 
la passio eclectica

Maria del Mar Bonet. En una ja llarga trajectoria, 
des dels trobadors fins a Palau i Fabre.

Maria del Mar Bonet ha cantat, al 
llarg de la seva ja llarga trajectoria, 
els poetes cultes —dels trobadors 
a Palau i Fabre, tot passant per 
I'apdstata Turmeda i per I'Escola 
mallorquina— i tambe ha interpre- 
tat, amb la forga que atorga la 
sincera conviccid, la poesia popu
lar, d'expressio col-lectiva i trans- 
missid oral, niu dels mites que 
confereixen personalitat a un po- 
ble. I en aixo no hi ha contradic
tions ni dispersions; res no es fruit 
del caprici passatger. La intuicio si 
que hi fa, potser, un paper impor
tant, perd tot sovint la intuicio —si 
la formacio de I'individu es prou 
solida— esdeve un ferm lligam 
amb la saviesa que els segles han 
acumulat abans de nosaltres, i que 
nosaltres transmetrem —enriqui- 
da, si es possible— a les genera
tions futures. Maria del Mar Bonet 
ha esdevingut —conscientment?, 
inconscientment?— un punt d'u- 
nio, el Hoc d'encontre entre la 
poesia culta i la poesia popular, 
entre I'expressio personal i I'ex- 
pressio col-lectiva, entre dues II- 
nies que alguns voldrien paral
leles pero que tenen el seu infinit 
mes a prop que no pot semblar a 
ull nu.
Un Hoc curios, una ilia, i aparent- 
ment paradoxal! Quan estudiava 
dialectologia ja me'n vaig adonar. 
D'una banda, hi trobem una ten- 
dencia conservadora: hi perviuen 
formes que, per als continentals, 
son oblidades, arcaiques. Pero, al- 
hora, es un mon obert on arriben 
tots els vents, totes les naus, totes 
les influencies; un mon que, de 
vegades, evoluciona lingulstica- 
ment d'una manera forga rapida, 
tot seguint una dinamica propia. 
Aquesta subtil barreja d'arrels pro- 
fundes i d'inquietuds inaturables 
(«Sap que la soca mes s'enfila/ 
com mes endins pot arrelar...») es 
una de les herencies mes impor
tants que Maria del Mar Bonet ha 
rebut de la Mallorca natal.
Ella sap ben be d'on ve. Sap que 
una llengua no es un simple mitja 
de comunicacio: es una manera 

d'entendre la vida, un estil deter- 
minat d'enfrontar-se un poble 
amb la seva realitat, i d'interpretar- 
la. Per aixd, el seu monolinguisme 
aferrissat —incompres, suposo, 
per les discografiques i per certs 
mitjans de comunicacio que hi 
veuen un fre a la seva projeccio 
comercial internacional— no es un 
simple acte de rebequeria, ni una 
opcio purament politics. Es una 
actitud profundament vital, essen
tial en qui creu que la comunica- 
cio entre els pobles es basa en el 
coneixement i el respecte, no en la 
submissio..., i tampoc en el falseja- 
ment que comportaria haver de 
renunciar, en nom de les lleis de 
mercat, a la propia identitat.
I val a dir que el fet de tenir arrels 
profundes no implica, ni de bon 
tros, immobilitat ni aillament: les 
branques tenen tot el cel per a 
enlairar-se i poden, de passada, 
acaronar els arbres veins, tot fent 
intercanvi de sabes. Es per aixo 
que Maria del Mar Bonet ha estat 
sempre oberta a les colla- 
boracions mes diverses: la recor- 
do, temps era temps, utilitzant la 
veu com a instrument en una 
actuacio de la primitiva Orquestra 
Mirasol; fent un espectacle 
conjunt amb Francesc Pi de la 
Serra; cantant cangons populars 
dels Paisos Catalans amb els va- 
lencians d'AI Tall; enregistrant 
amb el breto Alan Stivell o, darre- 
rament, amb un grup musical de 
Tunisia, tot reivindicant les arrels 
comunes de la musica popular 
mediterrania. I aixo no es tot: Amb 
Rafael Subirachs —recordeu I'ex- 
traordinaria Anima morta que 
cloia el disc «Anells d'aigua?»— 
treballa actualment en un conjunt 
de poemes inedits del desapare- 
gut Joan Vinyoli. I, a mes, aviat 
tindrem I'oportunitat de veure 
com comparteix I'escenari i les 
cangons amb el brasiler Milton 
Nascimiento, el qual, enamorat de 
la seva veu i de La Balanguera, I'ha 
convidat recentment al seu pais 
per tai de planificar una gira 
conjunta —cal esmentar de passa

da que Nascimiento fa al Brasil 
una tasca immensa, i individual, a 
favor de la conservacio i la difusio 
de la musica i la cango autoctones, 
greument amenagades, com aqui, 
per la colonitzacio cultural nord- 
americana, i arriba a enregistrar 
un programa radiofonic setmanal 
que distribueix gratultament a un 
gran nombre d'emissores.
Ja ho veieu: apassionament i 
eclecticisme, dues constants en el 
comportament de Maria del Mar 
Bonet, una cantant que respecta 
les posicions diferents de la seva,

LA VELLA DIXIELAND. Audiovisuals 
de Sarria, «Musica per a Anna», L-1257. 
Primer enregistrament d’un grup dedi
cat, en cos i anima, al jazz mes classic i 
engrescador. Una excel lent versio del 
mitic Tiger rag esdeve una immillorable 
porta d’acces a un treball acurat i de 
bon gust, pie de flaires atemporals. El 
grup, que prescindeix gairebe sempre 
de piano, te la seva base ritmica en un 
trio de banjo, contrabaix i bateria. El 
vent —clarinet, trompeta, trombo i sa- 
xo— i el vibrafon son els solistes habi- 
tuals. L’enregistrament, a cura de l'Al- 
bert Moraleda, es d’una mes que consi

pero que no dubta a reclamar el 
lloc que pertoca a un genere tan 
important artisticament i social- 
ment, i tan marginat avui, com la 
cango; una cantant que, enfront 
dels qui I'acusaven, fa anys, de 
«manca de compromis polfticn, ha 
demostrat que sabia mantenir les 
barricades de la qualitat, la cons- 
ciencia linguistica i la coherencia 
personal. I aquestes barricades, tai 
com estan les coses, no son gaire 
facils de defensar dia rera dia, ho 
podeu ben creure.

MIQUEL PUJADO

derable qualitat tecnica. El producte 
global, doncs, esdev£ sincerament reco- 
manable, fins i tot per al public no 
excessivament interessat en el mon del 
jazz, i ens fa afirmar que La Vella 
Dixieland ha entrat amb bon peu al 
dificil terreny de l'edicio discografica.

GREC, NO SOM MUSICS COM ELS 
D’ABANS. Audiovisuals de Sarria, «9- 
14», D-1255.
El Grup de Rock Experimental Catala 
(GREC) ja fa temps que puja als escena- 
ris d’arreu del pais i de fora —no s6n 
uns desconeguts a Noruega, per exem-


