
I’ombra i les petjades
Rafael

Subirachs: 
Una obra 

complexa i 
rigorosa 

embolcallada 
pel silenci.

Fa cosa d’un mes si fa no fa, i en 
aquesta mateixa seccio, us parlava 
de la Maria del Mar Bonet, un dels 
tres darrers «jutges», i m'arriscava 
a analitzar la seva figura en funcio 
d'una hipotetica tasca feta com a 
pont entre la lirica culta i la Ifrica 
popular. Avui vull parlar-vos d’un 
altre «jutge» de la darrera togada, 
d’un altre pont bastit fermament 
entre paisos limitrofs, tot I que la 
seva feina arriba a ulls i a orelles 
dels consumidors de cango molt 
de tant en tant. Em refereixo a 
Rafael Subirachs.
Va neixer a Vic, en Subirachs, i fou 
a I'Orfeo Vigata on estrena melodi- 
cament la seva veu infantil, veu 
que ana forjant mes tard com a 
membre de I'Escolania de Mont-
serrat. Era encara practicament un 
adolescent quan entra als Setze 
Jutges i es dona a coneixer com a 
interpret de les seves propies can-
nons. Ja fa ben be vint anys, 
d'aixd, i tres discos de llarga dura- 
da potser no semblin un balang 
gaire brillant de la seva trajectoria. 
No ens precipitem, pero. La cango, 
per a en Rafael, no es basa en els 
discos, en la promocid personal, 
en la projeccio comercial... Es mes 
aviat una questio d'autoconvenci- 
ment, de rigor absolut, on no en- 
tren les concessions de cap mena, 
ni donar la poteta tot esperant una 
recompensa ensucrada. I, a mes, 
cal tenir en compte un altre fet: Si 
considerem la cango com un gene- 
re independent —relacionat amb 
la musica i amb la poesia, pero 
amb caracteristiques que li son 
ben propies—, Subirachs se situa 
amb.un peu a cada banda de la 
frontera entre la cango i la musica 
“tout court». Vet aqui, doncs, com 
ja he gosat insinuar mes amunt, 
un altre pont, un altre element 
huma de transicio entre disciplines 
germanes. El mateix home que 
musica intel-ligentment Ferrater, 
Marti i Pol i la poesia catalana 
medieval, i que va constantment a 
la recerca de les deus de la cango 
Popular, es qui dirigeix cursos de 
cant coral alhora que treballa, cla- 

vat al seu piano, tan aviat peces de 
Bach com temes de musics con- 
temporanis. No ens n'hem d'estra- 
nyar. No hi ha paradoxa, no hi ha 
contradiccio. Subirachs veu la can- 
go des de la perspectiva musical; i 
la musica, per a ell, es mes que un 
ofici estricte: es una manera d'en-
tendre la vida, d'enfrontar-se amb 
la realitat, i d'interpretar-la. La vida 
i la realitat son complexes i plenes 
de matisos. Es estrany que la seva 
obra ho sigui tambe?
Album Subirachs (poemes de di- 
versos autors, 1968), Bac de Roda 
(cicle de cangons tradicionals, 
1977) i Si com I'infant quan apren 
de parlar (cicle de poemes dels 
segles XIV i XV, 1978): Vet aqui tot 
el material signat per Rafael Subi-
rachs —i deixem de banda alguns 
antics, i introbables, discos sen- 
zills— que I'afeccionat pot localit- 
zar avui al mercat. Ell, no fa gaire, 
em deia que, segons el seu parer, 
el disc era un complement mes 
aviat pobre de I'execucio humana. 
Be. Fins a un cert punt, podem 
estar d'acord. Tanmateix, jo em 
penso que el disc, en la nostra 
societat, va un xic mes enlla. Es un 
testimoniatge important, deixa 
constancia de I'obra feta, pot esser 
assaborit a glops lents, esser revi- 
sat i redescobert constantment... i, 
«last but not least”, per molt mino- 
ritari que sigui el producte —i 
Subirachs mai no ha estat, ni sera, 
un music/cantant majoritari—, am- 
plia d'una manera brutal el nom- 
bre d'oidors potencials. Resumint: 
Si s'utilitza d'una manera 
intelligent, el disc es una eina 
cultural de primer ordre. Suposo 
que aquells qui estiguin d'acord 
amb mi en aquest punt coincidiran 
tambe a considerar que es una 
llastima —i, ben mirat, una vergo- 
nya— que la discografia de Rafael 
Subirachs sigui tan poc represen-
tative de la seva produccio real: 
On son els Cine esgrafiats a la 
mateixa paret, que fa poc TV3 va 
emetre dins del programa-pedag 
«Musica vista»? Que se n'ha fet, 
de I'ampli cicle de temes populars 

titulat genericament El comte Ar-
nau que ja ha estat enregistrat 
conjuntament amb el grup Esqui- 
rols? Veura algun dia la Hum en 
forma de disc el recull de poemes 
de Joan Vinyoli que actualment el 
cantant de Vic prepara amb Maria 
del Mar Bonet?
Es possible que I'obra de Subi-
rachs sigui discutida, que provo- 
gui entusiasmes, recels i rebuigs. 
Es possible i positiu, perque aixd 
indicara que es tracta d'una obra 
viva, que obliga a adoptar una 
actitud determinada davant les se-
ves propostes concretes. Pero, 
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icom pot arribar a esser discutida 
si abans no es difon, si no arriba 
—a traves dels canals que li son 
propis— a la col-lectivitat que ha 
d'acceptar-la o rebutjar-la, que I'ha 
d'independitzar en certa manera 
del seu autor?
Em pregunto quanta gent, en el 
nostre pais, avanga com Rafael 
Subirachs, d'una manera constant 
i segura, perd enmig dels fanals 
fosos de la indiferencia. Estic con- 
vengut que, quan la Hum ens ho 
permeti, ens sorprendrem de la 
profunditat i la fermesa de llurs 
petjades. —MIQUEL PUJADO.


