
El passat 26 de juny, moria a Roquetes Pepe Gar-

cia lo Canalero, el més conegut cantador de jotes

de l’Ebre. La cultura popular catalana perdia, així,

a més del seu estil inimitable i la seua prodigiosa

capacitat d’improvisació, un referent primordial

en l’àmbit de les músiques de tradició oral. Lo

Canalero era, sens dubte, un dels puntals de la

recent rehabilitació de la figura del cantador tra-

dicional, després d’anys d’ostracisme i menysteni-

ment. Potser és aquest un dels èxits més ostensi-

bles de l’eclosió folkie de les dues darreres dècades:

aconseguir, amb la seua nova i desacomplexada

mirada sobre el fet tradicional, revaloritzar la figu-

ra dels cantadors i cantadores especialitzats i pro-

piciar la seua extracció de les empolsegades golfes

folklòriques per transmutar-los en venerats custo-

dis de les essències musicals del País.

Els Països Catalans som, en aquest sentit, un terra

afortunada i fecunda: són molts els estils de

cançó tradicional que encara conserven la seua

funcionalitat i on encara s’hi requereix la inter-

venció d’un intèrpret –o colla d’intèrprets–

especialista. Tot el repertori de cants religiosos

–gojos, aurores, caramelles–, de cants de ronda

–cançons de pandero, albaes, cant d’estil, jotes de

quintos–, de celebracions familiars –especial-

ment banquets de noces– o, ara mateix, d’espec-

tacles musicals basats en la cançó tradicional,

demana l’existència d’una nombrosa i més o

menys estable nòmina de cantadors, fet que ha

suscitat la creació d’escoles de cant tradicional

que funcionen arreu del territori: l’escola de

glosa menorquina auspiciada per l’associació

Soca de Mots, les diverses escoles de cant d’estil

obertes al País Valencià, els tallers de cançó im-

provisada que s’organitzen regularment al Prin-

cipat, l’escola de Sa Ximbomba de Sa Pobla...
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Sembla així, doncs, que ja s’ha assolit punt d’in-

flexió en el procés de decadència que amenaça-

va aquestes manifestacions de la nostra cultura

popular sempre abocades a una vulnerabilitat ex-

trema. De fet, les mateixes jotes de l’Ebre tenen

la seua continuïtat penjada d’un fil: tindrà suc-

cessors lo Canalero? Lo Xaparro, sonador de gui-

tarró de la seua rondalla, ha anunciat la seua

intenció d’agafar-ne el testimoni i afegir-se al

Teixidó o Joseret en una mostra d’homenatge i

reconeixement a la figura del mestre.

També nosaltres, des de Caramella, volem afegir-

nos a aquest homenatge i dediquem el dossier

central de Caramella a la figura del cantador tra-

dicional. I ho fem amb un seguit d’articles que

aborden la personalitat i l’obra de sis dels més

carismàtics cantadors dels Països Catalans: òbvia-

ment el mateix Canalero; el cantador de Xàtiva

Pepe Gimeno Botifarra, un miracle d’autenticitat

i trempera; madò Antònia Buades, de Sa Pobla,

que traslladà els cants de treball del camp ma-

llorquí als escenaris; el Marqués de Pota, de Llei-

da, entranyable abanderat del garrotín; Miquel

Ametller, de Menorca, cor i ànima del glosat; i

Josep Casadevall Carolino, recuperador i mante-

nedor de la corranda. Sis genuïns representants

d’una nissaga centenària d’homes i dones que

han fet de la cançó un estil de vida, que s’hi ha

dedicat fins i tot semiprofessionalment, que han

aconseguit conviure –compartint espai a l’esce-

nari i exercint-ne el seu mestratge– amb la nova

fornada de grups folk i que constitueixen la dar-

rera baula de la cadena tradicional: la darrera

generació que ha aprés a cantar escoltant els seus

majors i que, per tant, en coneix els més recòn-

dits secrets. En les pàgines que segueixen hi trac-

tem d’esbrinar-ne algun.


