
Abans d’entrevistar Jordi Roura ja sa-
bia que me les havia amb un pes
pesant de la història de la música folk
a casa nostra. El nom d’Ara va de bo
–tot un referent en el treball de la recer-
ca i difusió del nostre repertori popu-
lar– se m’apareixia lligat indissoluble-
ment al seu. I també ho feien d’altres,
com el Tercet Treset o Radiokuartet.
Però he de reconèixer que, després
d’haver pogut parlar llargament amb
ell, aquella impressió inicial ha quedat
corregida i augmentada. Fins al punt
que crec que ens trobem davant d’un
personatge clau per entendre molts dels
«saraus» musicals –de nom i de fet–
que han passat en aquest país des dels
darrers anys de resistència antifran-
quista fins avui. Perquè Jordi Roura ha
estat embolicat en molts d’ells. Perquè
és un exemple paradigmàtic d’una ge-
neració que s’ho va trobar tot per fer i
va posar fil a l’agulla. I encara cus.
Amb fils diferents però amb la mateixa
passió per la feina.

Ara que està tan de moda parlar
de la recuperació de la memòria, parlar
amb Jordi Roura és com fer un exerci-
ci pràctic de justícia històrica, de digni-
ficació del treball que molta gent com
ell han fet en aquest país per recupe-
rar la nostra cultura –la popular i la
culta–, la nostra llengua, la nostra
música –el folk, però també el rock, el
pop, la lírica, el jazz o la salsa, per
citar exemples ben contraposats. Molts
d’ells, músics «transversals», com al
Jordi li agrada d’anomenar-los, músics
que van ser «populars» en el sentit
més ampli de la paraula –coneguts i
valorats pel poble– i que després han
esdevingut gairebé invisibles. Gràcies
al Jordi i a la seva feina tot aquest
llegat no quedarà en l’oblit. Podrem
mostrar-lo als nous músics d’avui –o
demà– i dir-los: «—Mireu d’on
venim».

Tot això ho pot dir perquè ell n´és
un més. S’ha barrejat amb molts d’ells
des dels seus inicis perquè en Jordi és
un esperit inquiet que està en totes les
mogudes. Per mèrit i voluntat pròpia,
encara que a ell li agrada dir, modesta-
ment, que ha tingut «la sort d’estar al
lloc oportú i en el moment adequat».
Tots sabem que això no és així. Que la
sort cal buscar-la, que un dia pot tocar-
te la loteria, però si vols guanyar el
premi sovint has de comprar el dècim
amb insistència. I el Jordi ho ha fet.

Però no ho ha fet sol. El seu nom
ressona al costat d’altres: Jaume Ar-
nella, Jordi Fàbregas, Xesco Boix, Do-
lors Laffitte, Josep M.Andreu, Eduard
Casals, Xavier Batllès, Eduard Delga-
do… La llista és llarguíssima! Mentre
parlo amb ell no paren de sortir. Són
els seus «companys de viatge».Té una

paraula per a cadascun, un mot ama-
ble, una anècdota divertida, el record
d’una cançó… Per això no us sorpren-
gui que surtin tants noms en aquesta
entrevista. És desig exprés del Jordi,
que vol, d’alguna manera, agrair-los la
seva feina, la seva complicitat en el tros
de camí que han fet junts.

«No vulguis ser sempre a la pri-
mera línia», diu Jordi Roura. Cal dei-
xar pas «als joves», als que tenen no-
ves propostes. Hi ha un temps per a
cada cosa i ell, que ha estat molts anys
dalt dels escenaris o darrere un micro
de ràdio, té clar que ara li toca d’estar
a la rereguarda, fent una feina que
també cal fer «si volem que tot això no
és perdi»: recollir, ordenar, fixar i posar
a l’abast de tothom aquest passat més
o menys recent, abans que a algú se li
acudeixi de descobrir la sopa d’all.
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JORDI ROURA
La veu dels mil i un saraus que 

encara ara va de bo

August Garcia i Orri

Jordi Roura amb 
el Tercet Treset al
«Sarau de la Mercè».
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DELS INICIS AL GRUP 
DE FOLK

Però abans de retirar-te a un

discret segon pla, explica’ns una

mica la teva trajectòria… D’on

arrenca aquesta passió per la

música?

Quan tenia catorze anys anava
col·legi La Salle-Josepets on hi ha-
via moltes activitats musicals. Allà
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premis i tot. Als finals de festa
fèiem venir gent que llavors
començava a sonar fort: Pi de la
Serra, Enric Barbat, Magda, Ser-
rat… Nosaltres també vam gua-
nyar algun dels Caus…

Tu, en quin grup estaves llavors?

Es va anar formant un col·lectiu
amb gent molt diversa que, ajuda-
da per gent com Josep Porter-
Moix, pretenia ser una «alterna-
tiva» als Setze Jutges. Ens vam
anomenar L’Esquella. Potser te-
níem més mancances que ells pel
que fa al coneixement de la llen-
gua i la cultura catalanes, però, en
canvi, podíem aportar un bagatge
musical més ric: alguna cosa més
que els quatre acords que, en ge-
neral, apareixien en les cançons de
la Nova Cançó. Si ells havien
begut de Brassens, per posar un
exemple, nosaltres érem fills dels
Sírex, del rythm and blues, dels
Beatles, de les guitarres elèctri-
ques… A L’Esquella hi havia gent
com Rafael Subirachs, Ramon
Teixidor, Joan Casas, Joan Romeu,
Joan Ramon Barbany, Josep Adell,
Pau Riba, Glòria Tomàs, Jordi
Martí, Joan Collell, Miquel Cors,
etc. No érem una entitat tancada,
ni calia fer-se’n soci o res sem-
blant. L’Esquella va ser un grup
potent, ens vam presentar en un
teatre de Vic1 i vam fer actes també
al C.I.C.F.2 Organitzàvem molts
debats musicals amb gent impor-
tant de llavors, com el folklorista
Lluís Moreno i Pallí.

I com vas anar a parar al Grup

de Folk?

Llavors van començar a venir
l’Albert Batiste, el Jordi Batiste, el
Sisa… S’estava muntant el Grup
de Folk i ens van convèncer a al-
guns per formar-ne part. L’Esque-
lla es va desfer i cadascú va prendre
camins diferents: el Subirachs va
anar als Setze Jutges, el Miquel
Cors va gravar encara dos discos
en solitari, i nosaltres ens vam afe-
gir al Grup com a Glòria, Àngel i
Jordi. L’any 1967 vam gravar una
cançó, «Les pometes», per al disc
Festival Folk, que no va arribar a
sortir mai. El 1968, la Glòria

vaig coincidir amb l’Àngel Ciriza i
amb ell ja vam formar un primer
grup. Érem cinc o sis i ens dèiem
The Questions, i tocàvem música
rock, Beatles i cançons italianes.
En acabar els estudis vam partici-
par en les activitats de l’associació
d’antics alumnes del col·legi i, cap
als anys 1964-1965, vam començar
a organitzar els «CAUS de la Cançó
Catalana». Consistien en un seguit
d’actuacions de gent jove, amb

Jordi Roura i Raimon
Mercadé, integrants de

The Questions (1965).

Grup de Folk al festival de la Ciutadella juny 1968.
En primer pla, Xesco Boix, Jaume Arnella i Jordi Roura.



Tomàs ens va deixar i vam tocar
amb la Consol Casajuana.

Al cap de poc es va muntar una
nova formació d’Els Sapastres, i
l’Àngel Ciriza hi va anar. Més tard
el va substituir el seu germà Xavier
amb el baix. Jo em vaig buscar la
vida amb grups força surrealistes
(Ramon, Jordi i Ramon) fins que,
quan el 1969 es desfà el Grup de
Folk després d’aquell concert al
Parc de la Ciutadella, muntem un
col·lectiu que es deia La Baldufa.
Fèiem cançó, pantomima, poesia…
Era l’època que anàvem a veure el
Living Theatre i ens embadocàvem
amb els seus happennings… Vam
muntar espectacles molt ambi-
ciosos, amb més bona fe que tècni-
ca. Una part de La Baldufa es va
especialitzar en teatre infantil i lla-
vors uns quants de nosaltres vam
crear Els Baldufes, un grup de can-
çó per a adults. El 1969 vam gravar
un disc amb quatre cançons. Lla-
vors ja treballàvem amb el Joan
Soler Amigó i el Josep M. Andreu
com a lletristes. Tot un luxe. I el
1970 arriba la mili i ens vam desfer.
Jo encara vaig tenir sort perquè em
va tocar a Mallorca, on havíem fet
contactes amb el Grup de Folk3 i
vaig poder fer alguns muntatges.
Com a anècdota et puc explicar
que vam cantar «El parque Elysian»
a la festa de jura de bandera! I el
capità contentíssim perquè havíem
fet cantar a tothom…

PEDAGOGIA I ESPECTACLE:
ARA VA DE BO

Després de la mili, continues

amb Els Baldufes?

A la tornada de la mili, l’any 1971,
ja no tenia sentit continuar amb
Els Baldufes. Resulta que llavors jo
estava estudiant magisteri. Va ser
precisament a l’Escola d’Estiu de
Rosa Sensat, que es feia als Esco-
lapis de Sarrià, que en Francesc
Delgado ens va dir que per allà hi
havia en Xesco Boix, un pèl des-
orientat, intentant defensar un disc
de cançons infantils que acabava
de fer. I ens va proposar que vin-
guéssim amb les guitarres i ens hi
afegíssim. I així va ser. I d’aquell
encontre vam muntar un grup:Ara
va de bo. Érem tres antics mem-
bres del Grup de Folk –Xesco
Boix, Josep M. Pujol i Jordi
Roura– la bibliotecària infantil
Núria Ventura i la mestra especia-
litzada en dansa Laura Pérez. Se-
guíem una mica la línia de La
Baldufa i fèiem fitxes pedagò-
giques per treballar les cançons i
danses a l’escola. Vam coincidir
amb l’esclat de la renovació pe-
dagògica, la coeducació i l’inici de
l’ensenyament del català. Això ens
va permetre, per exemple, partici-
par als cicles de teatre al Romea
que organitzava la revista Cavall
Fort. No et pensis, era dur. Sortíem
per amenitzar les obres de teatre

que s’hi feien i, a més, depeníem
dels tramoies. Quan s’acabava el
temps estipulat, abaixaven el teló,
tant li feia si encara estàvem can-
tant… En canvi, vam tenir molta
sort amb l’Àngel Fàbregas, perquè
ens va facilitar moltíssim l’enre-
gistrament dels nostres discos.
Ens deia: «—Quins músics voleu?
Quin estudi de gravació? Voleu fer-
ho amb nens?». I vam fer discos
com El cavallet de cartró, que ha es-
devingut tot un símbol i encara
ens el demanen.

En aquella època també vam
participar en les campanyes del
«Català a l’escola», que ens va per-
metre fer moltes actuacions a San-
ta Coloma de Gramenet, a Bada-
lona, etc. Fixa’t com era la gent
llavors, que en un bolo al Prat de
Llobregat ens van clavar una bron-
ca tremenda perquè havíem cantat
una cançó en castellà! En canvi,
ironies del destí, ¿saps qui ens ha
encarregat l’únic espectacle en cas-
tellà que hem fet? Òmnium Cul-
tural! A l’Hospitalet vam fer també
unes campanyes molt bones dintre
dels «Cursos d’animació cultural»,
dirigits per en Ricard Salvat, on
vam coincidir amb músics molt
bons i gent de la talla de la Núria
Espert. Anàvem per tots els barris
fent audicions.

Aquest vessant pedagògic, no

l’has abandonat mai, oi? 
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Enregistrament del disc
Festival Folk.
Glòria, Àngel i Jordi 
a l’Aliança del Poble
Nou (1967).



Sí, es veritat, però els anys forts van

ser els setenta i els vuitanta. Des-

prés també hem fet molts més

espectacles, campanyes dels Bi-

bliobusos i, darrerament, ens hem

especialitzat en sessions amb con-

tes i cançons per als més petits. El

que em fa més il·lusió de tota

aquesta etapa és el fet que hi ha

discos que han esdevingut tot un

símbol, com El cavallet de cartró o
El gripau blau –hi ha col·leccions

de llibres o parvularis que se’n

diuen– i, sobretot, el fet que per

Ara va de bo hi han passat més de

seixanta persones que aglutinen

fins a tres generacions diferents!

DES DE SEMPRE,
LA RECERCA 

La recerca és un altra línia del

treu treball que ha anat gairebé

sempre de bracet a la de l’actua-

ció musical o l’orientació peda-

gògica. Com comences a impli-

car-t’hi?

Tot ve ja amb el Grup de Folk,

perquè teníem la necessitat d’ofe-

rir cançó popular catalana…

Encara que alguns us han criti-

cat el fet que bevéssiu del folk-

lore nord-americà. Deien que

fèieu folk song…

Sí, però això era només la dèria

d’alguns membres com en Xesco,

que havia viatjat als Estats Units.

I s’entén, eh?, perquè després d’ha-

ver vist en directe Pete Seeger o

Peter, Paul & Mary… era molt

difícil resistir-se a incorporar algu-

na peça seva al nostre repertori.

Hi havia, a més, algunes conco-

mitàncies entre la situació so-

cial, de lluita, que es vivia allà i

la que vivíem aquí a finals del

règim franquista, no?

Sí. D’alguna manera es van equi-

parar els Trade Union americans

amb el Sindicat Democràtic d’Es-

tudiants. O l’opressió que patien els

negres amb la que sentíem els cata-

lans… Però vaja, amb el temps s’ha

vist que no anàvem de proame-

ricans o música country, que bus-

càvem en les nostres pròpies arrels.

Recordo que l’Albert Batiste

deia: «—L’Amades està tot espor-

gat!» , en el sentit de censurat, i era

veritat perquè fins i tot posava una

‘c.’ on havia de dir ‘cul’! I llavors

ens dèiem: «—Doncs anem a bus-

car-ho nosaltres mateixos». I vam

organitzar moltes «expedicions» a

la recerca de cançonetes. I així va

ser com el Xesco havia trobat per-

sonatges com el Terri de Mataró o

el Cinto de Banyoles. D’aquest

últim recordo que un dia, quan el

Xesco l’estava buscant, aquest es va

presentar a la seva masia… a les 11

de la nit! T’imagines? Què deuria

pensar aquell pagès quan va veure

que, en plena nit, se li apareixia un

tio a sobre d’una moto –la Lam-

bretta del Xesco– enlluernant-lo

amb els focus, amb els gossos bor-

dant a tot drap…, i que aquell tipus

li deia: «—Mestre! Escolteu! Que

em cantaríeu algunes cançons?».
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Els Baldufes: Jordi Roura, Penny, Ricard Casals,
J. M. Pujol i Ramon Genís (1969).

Ara va de bo, formació inicial de 1971: Núria Ventura, J. M. Pujol,

Laura Pérez, Xesco Boix i Jordi Roura.
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El Xesco també va descobrir

gent com el Sidro de Ca n’Oline-

lles, a Sant Privat d’en Bas, o el

Sant Pare de Ripoll, un avi que

tenia aquest malnom i coneixia

moltes cançons i rondalles. Anaves

a parlar amb un d’ells i l’un et por-

tava a l’altre…

Com va anar la trobada amb en

Peret Blanc de Beget?

Doncs mira, en Xesco feia aquesta

feina de recerca amb entusiasme,

però no d’una manera massa sis-

temàtica. Llavors també col·labo-

rava amb la gent d’El Sac –en

Xesco era un cul de mal seure– i

en una d’aquestes va anar a Beget

i hi va trobar coses…, però ho va

deixar estar. I, ves per on, de les

coses que va deixar, n’hi va haver

una que ens va interessar molt: era

en Pere Sala, el violinista. El vam

anar a veure i… mira, fins que es

va morir, vam ser amics de tota la

vida. I és que quan tens la sort de

coincidir amb aquests personatges,

no els deixes mai. D’en Peret, amb

en Francesc Tomàs Panxito, en vam

fer un llibret, modest, però per

l’època en què va ser fet, el 1992,

Déu n’hi do!

De totes maneres tot això ja no

ho fèiem perquè Ara va de bo ne-

cessités material. Estàvem en una

altra ona. L’any 1979 vam anar a

França per temes de dansa. Fins lla-

vors havíem begut dels discos de la

casa francesa Unidisc, que no ens

acabaven de fer el pes.Així que ens

decidim a anar a França i vam tenir

la sort d’anar-hi en el millor mo-

ment i al lloc més oportú. Des de

mitjan dels setanta hi havia una

sèrie de grups que s’havien donat a

conèixer a través dels segells inter-

nacionals de música folk: els Mali-

corne, que feien folk-rock, els pari-

sencs Mélusine, La Bamboche de

Lió o el grup provençal Mont-jòia,

de Jan Maria Carlotti. Era el millor

que hi havia a França en aquell

moment, i vam fer just perquè pocs

anys després ja no interessaven al

públic francès i la majoria es van

desfer.A ells, els va agradar molt el

nostre entusiasme, tot i que no

entenien massa què era això de

Catalunya. Però a nosaltres ens van

donar tanta energia i tantes idees

que, només tornar a aquí, ens vam

afegir a un projecte de l’Eduard

Delgado i gent de Gràcia que es

deia «Anella, serveis creatius».Va ser

una entitat molt important, per on

hi passava molta gent. T’hi podies

trobar el Sergi Schaff, el cap de

programes de TVE, o en Josep M.

Vallès, que després va ser conseller

de Justícia… 

Què vau fer, exactament, a

Anella?

A Anella, hi havia grups de teatre,

ludoteca infantil, va promoure La

Campana de Gràcia, una de les

primeres ràdios lliures, tallers de

cuina tradicional, etc. Allà vam

muntar unes sessions d’iniciació a

la dansa popular. S’actuava a les

places i als carrers de Gràcia i

també de pobles petits de Cata-

lunya com els Guiamets (Priorat)

o Beget (Alta Garrotxa), i ballàvem

però no com ho feien els esbarts,

tots uniformats dalt d’un escena-

ri…, fèiem un espectacle de dansa

participatiu que incorporava ele-

ments de gastronomia, iconografia

popular, etc. Després d’actuar, par-

làvem amb la gent, anàvem a dinar

a les cases del poble i recollíem

cançons, danses, rondalles, etc. Ho

enregistràvem en magnetòfons

professionals i filmàvem en un ví-

deo prehistòric de bobina oberta,

en blanc i negre i amb una defini-

ció de 120 línies.

De quina manera aquesta feina

que fèieu enllaçava amb la que

estava fent la gent del Sac de

danses? O encara no existia?

Sí que existia. La Núria Quadrada

ja feia temps que treballava, però

ells feien cursets de danses, no es-

pectacles. En aquella època, pre-

cisament, nosaltres estàvem asso-

ciats amb els d’El Sac Ambulant,

amb la Maria Josep Serra, el Joan

Serra, l’Isidre Rubio, la Núria Fra-

dera… Amb el nostre vídeo por-

tàtil –estic parlant de 1980!– ha-

víem pactat amb els del Sac que

ens repartiríem la filmació de les

danses vives de Catalunya. On anà-

vem nosaltres, ells ja no hi anaven.

I viceversa.

Però nosaltres no érem uns es-

tudiosos. Nosaltres recollíem i apli-

càvem directament. Ho posàvem

en solfa i ho presentàvem als nos-

tres espectacles. Vam muntar un

grup especial per a aquesta feina: el

Tercet Treset. I vam gravar discos

amb una filosofia molt concreta: hi

havia molts discos de danses que
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Tercet Treset: Eduard Casals, Dolors Molina i Jordi Roura, amb el músic occità Didier,

a l’homenatge que es va fer a Mataró al flabiolaire Quirze Perich.
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eren imballables. Nosaltres vam dir:

«—Farem valsos, jotes, polques,

masurques, xotis…, però al tempo
exacte per ser ballat, amb una

“intro”, amb les tirades que el ball

necessita…». I perquè fos més

exacte, vam posar dos micros enfo-

cats al terra que recollien el so dels

balladors al mateix temps que no-

saltres tocàvem. Ho vam fer a

l’antiga Cooperativa de Teixidors,

el que ara és el Teatreneu. El so és

una mica aspre, però està fet ex-

pressament i té com a objectiu que

totes les danses del disc es puguin

ballar perfectament, a temps real.

Tot això ho fèieu sota l’aixopluc

d’Anella?

Al principi, sí. Al cap d’un parell

d’anys,Anella, l’invent de l’enyorat

Eduard Delgado, ja havia desa-

paregut. L’any 1981 vam crear el

Centre de Recursos i Documen-

tació del Folklore Vila de Gràcia

(CRDF-Vila de Gràcia). Teníem

un local, fèiem tallers, cursos d’ins-

truments i de dansa, editàvem par-

titures… Va ser aquesta associació

la que va poder publicar el llibre

sobre el Peret de què et parlava

abans.Amb el Centre vam ampliar

la recerca a l’àmbit urbà, que esta-

va molt poc treballat. Vam anar,

per exemple, a l’Aliança del Poble

Nou, on, des de feia molts anys,

s’hi havien fet molts balls de saló.

El conserge, el Sr. López, ens va

explicar com feien els cotillons, les

quadrilles… Potser no era una vi-

sió tan romàntica com la recerca

rural, però no podíem quedar-nos

tancats en allò. Vivíem en una

societat urbana i no podíem caure

en anacronismes de faixa i barreti-

na, ho havíem de lligar amb tot, i

amb els instruments d’avui.

I així van venir els «Saraus», el

de Primavera i el de la Mercè. Els

de La Murga ens criden, als d’el

Tercet Treset, per fer, conjuntament

amb Turba Musici i l’Orquestrina

La Galana, aquesta mena de festes

folk, que lligaven amb tot el tinglado
anterior, fins i tot de l’època del

Grup de Folk. D’aquesta època ve

l’amistat amb en Jordi Fàbregas.

Amb ell i el Jaume Arnella, l’E-

duard Casals i jo com a músics, si

no m’equivoco, veiem que cal fer

alguna cosa més. I d’aquí, l’any

1989, neix el Tradicionàrius. I del

Tradicionàrius ve el CAT, i això ja

està, diguéssim, tot escrit.

RÀDIO I MÚSICA:VIDES

PARAL·LELES

Durant tots aquests anys la teva

feina a la ràdio ha acompanyat

com una vida paral·lela el teu

vessant de músic interessat per

la recerca. D’on treus l’afició

per aquest mitjà?

Es podria dir que del meu pare. Ell

va entrar a Ràdio Associació de

Catalunya l’any 1934. Jo vaig «pa-

tir» [–remarca–] la ràdio des de

ben petit: el meu pare arribava a

les 2 de la matinada i hi havia dies

que a les 8 del matí ja era a la

ràdio. I jo he seguit aquesta línia,

continuant la feina musical que

feia als escenaris des del micròfon

de moltes emissores, gairebé totes

les de Barcelona. Vaig començar

l’any 1967. Faig el primer progra-

ma folk a Radio Juventud: Folk
Festival. I d’allà vaig passar a Radio

España de Barcelona amb un pro-

grama que es deia Folk, i on, al

principi, m’imposaven el locutor,

que va ser ni més ni menys que

Ricardo Fernández Déu. He tre-

ballat 25 anys a Ràdio 4, 3 anys i

mig a Catalunya Ràdio, l’estiu pas-

sat a COM Ràdio, també a emis-
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Peret Blanc i Jordi
Roura a Beget, el juny

de 1980, després 
d’enregistrar tot 
el seu repertori.
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sores privades com Radio España
Cadena Catalana, a Ràdio Popular
de Mallorca… Fins i tot teníem
una productora que es deia Ra-
diofonistes Associats. Fèiem pro-
grames per a totes les emissores
catalanes, a finals dels setanta i
principis dels vuitanta.

Són 40 anys de ràdio.Potser que
parem ja, no? Jo em sento retirat
d’aquest mitjà.Això no vol dir que
no pugui col·laborar-hi puntual-
ment, com ho faré aviat a Ràdio 4
per a fer un programa amb motiu
dels 20 anys de Tradicionàrius. Però
ara vull fer altres coses. La ràdio ha
estat com una vida paral·lela però
que es realimentava: als espectacles
podia aplicar tècniques radiofòni-
ques, com el guionatge i la tècnica
electrònica que coneixia (efectes de
so, trucs electrònics…). I al mateix
temps, els guions de ràdio eren
concebuts com a espectacles: la
interpretació era musical, la cadèn-
cia del programa buscava un ritme
determinat…

A la ràdio he tingut la sort
d’estar amb gent com The Chief-
tains, Manu Dibango, Amina Ala-
oui. He tingut el bo i millor, han
nascut amistats molt maques amb
aquesta gent. I la ràdio també m’ha
servit per a reivindicar coses. Di-
fícilment en Peret Blanc, o en Jau-
me Vidal, el submarino, o el Rovire-

tes haguessin pogut passar per un
programa ni que fos de música
catalana. En canvi, jo, des que els
vaig conèixer que els vaig fer sor-
tir als meus programes. Com tam-
bé vaig fer amb l’Estevet Sastre, el
Pepitu Farré de Tuixent o el Co-
mare de Toloriu. He mirat sempre
de posar-los a la vista de tothom
perquè crec que s’havien de co-
nèixer.

I és que, paral·lelament, sempre

has continuat també la feina de

recerca…

L’he continuada en els dos àmbits,
el rural i l’urbà. Perquè a mi tant
m’interessa el Peret Blanc com la
Latin Combo o Los Catinos, les
primeres guitarres elèctriques de
conjunts de rock estudiantil dels
anys cinquanta. Perquè crec que és
molt important allò dels orígens,
no pas per venerar-los, no per fer-
ne un mite, sinó per saber d’on
venim. I perquè, a més a més, és
molt bonic perquè veient l’odissea
que molts d’aquests han hagut de
patir…, t’agafen, a tu, encara més
ganes de treballar!

EL DARRER PROJECTE:
NOMS PROPIS

Tot això lliga amb el teu darrer

projecte amb l’ESMUC, oi?

Sí.Resulta que en acabar aquests 40
anys de ràdio em plantejo: «—I què
faig ara?». Se m’acut que puc recol-
lir i donar a conèixer tot aquest
bagatge que he anat acumulant al
llarg d’aquests anys en programes
com Música sense fronteres (Ràdio 4)
o Noms propis (Catalunya Música i
COM Ràdio), i el presento a
l’Escola de Música de Catalunya
(ESMUC) i em diuen que sí. Això
és el màxim: rescatar la memòria de
tots aquests personatges. A més la
tria la faig jo mateix: poso al costat
d’en Francesc Burrull, en Rovire-
tes, el Joan Viladomat –autor del
«Fumando espero» i molts cuplets–
el Ricard Roda, el rock universi-
tari… És la transversalitat de la
música. És un estudi que abraça
vint-i-cinc músics des dels anys
trenta als setanta, una època en què
els músics havien de fer de tot: en
Ricard Viladesau tocava la tenora,
componia sardanes, però és que
també té rock-and-rolls i no sé quants
boleros; en Ramon Busquets era un
músic d’orquestres de festes majors,
però també havia de tocar jazz; en
Ramon Calduch cantava òpera,
pasdobles toreros, i la lírica catalana
més pura com a hereu de l’Emili
Vendrell… Els músics havien de ser
músics transversals i això ara no
s’entén, perquè un músic de jazz
només coneix el jazz, i especialment
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Ball de Toia, una

experiència presentada

al Tradicionàrius 

l’any 1990: Patón

Felices, David Farran,

Jordi Roura, Jesús

Ventura, Manuel Valls

i Eduard Casals.



el «seu» jazz. I és bo mostrar als

músics d’ara que tancar-se en aque-

sta especialització no porta enlloc,

perquè es poden trobar amb mo-

ments bons i dolents en què no pots

viure només fent una mateixa cosa.

I tot això m’arriba ara, però

també tinc clar que no m’hi puc

passar tota la vida perquè, entre

d’altres coses, jo no sóc musicòleg.

Ja hi ha musicòlegs de prestigi que

hi estan col·laborant. Uns dels que

consulto sovint són en Jaume Ayats

o el Manel Camp. Jo, com a músic,

he pogut estar al costat de molta

gent i ara puc donar-ho a conèix-

er als futurs músics de Catalunya, a

la universitat musical del país. A

més de la creació d’una mediateca,

el projecte quedarà penjat a inter-

net i així el podrà consultar tot-

hom… Hi haurà les seves biogra-

fies, tota la seva obra, les seves fotos,

les seves paraules i, en algun cas, el

seu propi instrument, que anirà a

parar al Museu de la Música.

Fas possible que músics de qual-

sevol camp puguin descobrir i

interessar-se per músics fora del

seu àmbit que, d’altra manera,

no haurien conegut…

Sí, és clar, perquè ho poses tot en

un paquet de manera que músics

que, per exemple, hi accedeixin

interessats pel Burrull o el Roda i

es trobin en Roviretes o en Peret

Blanc diran: «—Què és això?». I

mirant-ho, vés a saber… 

Aquest és un projecte amb data

de caducitat? Parlaves de vint-i-

cinc músics…

Sí, però n’hi haurà vint-i-cinc més.

I després ja tocaria parlar de gent

com el Max Sunyer, el Manel

Camp, el Carles Benavent…, d’un

seguit de músics que ara tenen uns

seixanta anys.Això potser ja no em

toca a mi. Amb aquest projecte

tanco un cicle. A l’ESMUC hem

previst que quedi un canal obert

perquè tot el que pugui anar ar-

ribant sobre aquests músics –les

famílies queden connectades al

Servei de Documentació– s’hi pu-

gui afegir. Que s’hi puguin orga-

nitzar seminaris de treball, fer més

recerca, etc., i crear la inèrcia no

només per a aquests cinquanta mú-
sics, sinó per tot aquell que, encara
que no hagi passat pel conservatori,
hagi tingut una representació pú-
blica i pugui ser reconegut. És una
manera de dignificar la cultura
popular, «popular» en la màxima
accepció de la paraula.

EL MOMENT ACTUAL 
DE LA MÚSICA 
TRADICIONAL 

Parlant de cultura popular, com

veus el panorama actual de la

nostra música? Després d’un

cert boom passem, potser, ara per

un moment en què el que cal és

assentar-ho tot i fer una mica de

feina com la que tu estàs fent?

Si no es fa aquesta feina de reco-
llir, tota la resta no té sentit.A part
que des del CAT es segueixin pro-
gramant constantment coses no-
ves, algú ha d’anar situant, per
exemple, la Fonoteca del CAT, que
sortirà aviat i on jo també hi
col·laboro. Porto un any i mig
digitalitzant tot el folk que hi ha
des de després de la guerra, des
dels discos de pedra de grallers, els
anys seixanta… Tot això en arxius
MP3 consultables en una base de
dades. I a partir d’aquí el CAT ho
ha de fer bullir… Si no es fa aque-
sta feina de fixació, d’aquí uns anys
vindrà algú i tornarà a inventar el
Tradicionàrius i tornarem a co-
mençar. I això no pot ser.

És també un moment dolent
perquè no es reconeix un star sys-
tem: aquests són els veterans,
aquests són els joves que presenten
maquetes… També cal situar les
demarcacions: els de l’Ebre, etc.,
i els ensamblatges: Urbàlia Rurana i
piemontesos… 

Vols dir que es va una mica per

lliure?

Crec que el que hi ha és un cert
cansament perquè no podem estar
tota l’estona portant la tensió al
màxim. Hi ha hagut un canvi, un
cansament de sonoritats, canvis
tímbrics importants, l’electrònica
s’assumeix incorporant bases rít-
miques… I després ve el tema de
la multiculturalitat, que no pots
aturar-la perquè és aquí, però no-
saltres hem de defensar el que és
nostre i mirar d’ensamblar-ho amb
la resta i moure-ho, i construir la
música popular del dia de demà.
Però de demà mateix, eh? Això vol
dir que si avui és dilluns, hem de
preparar la música del dimarts.

I què en penses de les «fusions»

que es fan sovint en música

tradicional?

Jo crec que si un grup diu que fa
música celta molt bé, però si resul-
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Radiokuartet, quatre radiofonistes músics: J. M. Francino,

Jesús Ventura, Jordi Roura i J. M.Adell.
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ta que fa el mateix durant vuit

anys, ja sospito.Més que un grup és
un club d’aficionats a allò i prou.

Crec, de totes maneres, que hi ha

hagut intents dignes en aquest sen-

tit com la Sardanova, o La rondalla

de la Costa. El camí més difícil és

el que va triar L’Harmònica Brava,

amb aquell disc Lo poder del cant…
Pretenia buscar amb els instru-

ments de vent i corda una nova

sonoritat per a les cançons popu-

lars catalanes. Aquests eren intents

seriosos i difícils. Hi ha intents més

de curta volada que a mi no em

van: la música celta catalana, el tex-
mex català… Pot ser que passis per

aquí per anar a un altre lloc, però

que t’hi quedis… Després hi ha el

tema de les modes. Abans de la

celta hi va haver la de la música

bretona, i abans l’occitana. I resulta

que, després tu anaves a casa seva i

veies que no era tant, que hi havia

més vitalitat aquí mateix. Els de

Primera Nota, quan anaven a Por-

tugal o a Itàlia al·lucinaven. Deien

que allà al públic hi predominava

la gent gran, admiradors del passat,

que no hi havia tanta gent jove

com aquí. Hem d’intentar que

això nostre no sigui una moda

passatgera.

I això de la multiculturalitat,

com ens ho hem de prendre?

Les fusions com una cosa perma-

nent no m’interessen, però que crec

que hem de ser permeables a tot.A

Ara va de bo estem treballant can-

çons infantils de Veneçuela i Ca-

talunya amb la Cecilia Bellorín.

A les cançons catalanes, ella hi busca

entre les corresponents del seu país

o en fa una adaptació. I jo vaig de-

manar a en Josep M.Andreu que fes

versions en català d’unes cançons

veneçolanes, mexicanes i cubanes.

¿Qui pot dir a un altre que acaba de

venir a casa nostra que s’oblidi d’on

ve i,per qüestions identitàries, fer-lo

passar per l’adreçador i prescindir

del que ell aporta? Fem un pacte:

«—Tu vius aquí, respecta’m, sàpi-

gues qui som, quina llengua par-

lem…». I un cop fet això, «—Vinga,

posem-nos a fer la música de demà:

jo hi poso això.Tu què hi poses?».

I a veure què surt d’aquí…

La xerrada continua encara una estona.
Parlem de com ha canviat la manera de
viure la festa: «—Abans hi havia dues
festes l’any: estiu i hivern. Ara volem
fer festa cada dia. Estem estrafent tota
una cosa i es perd l’esperit de la
festa…». En aquest sentit és molt crític

amb alguns grups que s’apropen a la

festa a través de cursets: «—Els seus

interessos no són anar a una festa, ho

fan com qui s’apunta a un curset de

macramé o d’una altra cosa, i de ve-

gades vénen als balls i acaben despla-

çant la gent dels mateixos pobles,

indiquen als músics quines peces han de

tocar, es crea una mena de competició a

veure qui ho fa cada cop més difícil, una

mena de fonamentalisme que crea un

mal rotllo increïble…». «—Si volem

fer festa cada dia haurem de buscar

coses que ens estimulin més, però això

no correspon a la realitat. Fer la músi-

ca és comunicar, i comunicar amb la

gent. I això vol dir observar com vivim,

quins són els nostres interessos, quins

són els nostres veïns, quin és el nostre

passat, i… si no analitzes això pots fer

coses molt estranyes…».Acaba amb un

missatge esperançador: «—Ara és un mo-

ment segur perquè no està de moda. Hi

ha molts grups i es fa molta feina,

encara que no sigui sempre molt nova.

Paciència! Anem fent, anem assentant

les bases, anem mantenint i ja sortiran

coses noves tard o d’hora…».

Fem cas a una veu amb experièn-

cia.Una experiència posada al servei de

la cultura popular durant més de qua-

ranta anys i que encara continua dient:

«—Ara va de bo!». Gràcies, Jordi!

Notes

1. El Correo Catalán ho va valorar

així: «Notable, ciertamente, el afán reno-

vador de la canción catalana por parte de
L’Esquella». Actuaren al costat d’un
Serrat que ja despuntava: «Serrat se
confirmó en el lugar preeminente que ac-
tualmente ocupa».

2. Centre d’Influència Catòlica Feme-
nina,un veritable reducte de resistència
catalanista i democràtica, molt conegut
als anys seixanta.Tenia la seva seu a la
Via Augusta de Barcelona.

3. L’any 1969 el Grup de Folk va a Ma-
llorca per fer un munt d’actuacions…,
que seran prohibides pel governador
civil en el moment de posar els peus a
l’illa. Roura explica que van acabar
muntant actuacions clandestines en patis
particulars, saltant les tàpies amb les gui-
tarres a l’avís que venia la policia…
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Els grups on ha estat en Jordi Roura:

1964 The Questions (rock)
1965 Josep Maria Rodríguez & Jordi Roura (Nova Cançó)
1967 Glòria, Àngel & Jordi (L’Esquella i Grup de Folk)
1968 Jordi & La Trepa (folk)
1969 Els Baldufes (folk)
1971 Cataifa 3 de Vilanova i la Geltrú (folk)
1971 Ara va de bo (infantil)
1974 La Corranda (cançó tradicional catalana)
1979 Tercet Treset (ball folk)
1990 Ball de Toia (ball folk)
1993 Radiokuartet (ball folk i cançó)

El «Sarau» va ser una
fita important en 
la sortida al carrer 
del folk a principis 
dels anys vuitanta.



1968. L.P. Folk-2

JORDI i LA TREPA 

(Grup de Folk)

La primera cançó que vam publicar
en disc. L’any 1967 havíem enregistrat
«Les pometes» amb Glòria, Ángel &
Jordi pel Folk-1 que no va sortir.Va ser
la primera col·laboració amb el lletris-
ta Josep Maria Andreu que ja porta
quaranta anys treballant per nosaltres.

1970. E.P. El bon Déu empipat

ELS BALDUFES

L’Àngel Fàbregues va editar l’any 1969
a Als 4 vents el primer i únic disc d’Els
Baldufes on també hi va participar
Jordi Clua a la pandereta, Joan Anton
Bou al violí i Quim Camps al banjo.

1972. L.P. Cavallet de cartró

ARA VA DE BO

Primer disc del grup Ara va de bo
enregistrat amb nens i músics en di-
recte al teatre de l’Aliança del Poble
Nou, de Barcelona. Hi havia unes pre-
visions mínimes i un gran marge per a
improvisar amb els nens.Deu ser de les
produccions amb més anomalies tèc-
niques i dubtes musicals però encara
es ven i sona fresc. Va ser la primera
col·laboració d’un altre personatge
molt important a la vida d’Ara va de
bo, l’arranjador, instrumentista i tècnic
Xavier Batllès.

1972.E.P. Jocs i ritme-1

E.P. Jocs i ritme-2

E.P. Jocs i ritme-3

JORDI ROURA,VÍCTOR 
AMMAN i XAVIER 
BATLLÈS

1972. E.P. Danses d’animació

JORDI ROURA,VÍCTOR
AMMAN i XAVIER BATLLÈS

1973. L.P. Pere Poma

ARA VA DE BO

1974. L.P. El gripau blau

ARA VA DE BO
En Xesco ja havia deixat el grup però
va venir a posar la veu a alguna cançó.
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DISCOGRAFIA DE JORDI ROURA comentada per ell mateix



Va ser un disc de transició entre dues
etapes molt diferents d’Ara va de bo.

1975. L.P. Cançons populars catalanes

LA CORRANDA

Vam tenir ocasió de treballar amb un
sistema molt professional dirigits per
Alfredo Garrido, un productor ex-
cel·lent de la casa Fonogram, i vam

1976. L.P. Nero, nero, nas!

ARA VA DE BO

L’altre extrem:disc senzillíssim enregis-
trat amb un REVOX en una masia de
Piera on vivíem i treballàvem una mica
com a hippies. No havia de ser disc sinó
dues cintes de K7 que il·lustraven un
cançoner, però a l’editor, l’Àngel Fà-
bregas, li va agradar i en va fer un L.P.

1980. L.P. Danses

ARA VA DE BO

S’inicia una etapa del grup on la dansa
dirigida per la Laura Pérez hi tindrà un
paper molt important.Eren anys de fes-
tes al carrer a tot Catalunya, en la con-
solidació de la democràcia.Arranjaments
de temes tradicionals catalans conviuen
amb música celta i danses occitanes.
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1981. L.P. Música per ballar

TERCET TRESET

Disc que marca l’inici d’allò que des-
prés es consolidaria com el fenòmen
Tradicionarius. Éstà enregistrat en di-
recte, sense cap efecte, i recollint el so
dels peus dels balladors amb un micro
per tal de donar un temps real de dansa.
Una part es va enregistrar a la Coope-
rativa de Teixidors a Mà de Gràcia (ac-
tual Teatreneu) i una altra a una masia
de Sora (Osona).

1983. L.P. Sapristi

ARA VA DE BO

Ens va encarregar aquest disc l’amic
Àngel Fàbregas, una de les persones
que més han fet pel grup, fins i tot ell
va ser qui ens va posar el nom d’Ara va
de bo. Un càncer se’l va endur abans
que sortís i es va haver de publicar en
una altra editora. En Ricard Casals,
que ja no era al grup, ens va ajudar a
omplir-lo de caixes de ritmes, pedals i
sintetitzadors electrònics.

1976. L.P.Cançons populars catalanes-2

LA CORRANDA

Després de l’èxit del primer LP, la casa
Fonogram ens va proposar un segon on
vam aconseguir la participació de mú-
sics tan destacats com el veterà teno-
ra Ricard Viladesau o el jove flautista
Josep Cabré. Mai no ens van deixar
escollir les portades i Déu n’hi do com
s’hi van lluir!

1977. L.P. Ara va de rock

ARA VA DE BO + ICEBERG

Amb motiu de les actuacions a barris
conflictius de Santa Coloma de Gra-
menet en campanyes de «Català a l’es-
cola», vam encarregar a J.M. Andreu
que traduís dotze rock-and-rolls que
sonessin divertits i més atractius que el
«Cargol treu banya» i «En Joan petit
quan balla». Per acompanyar-los, ens
va ajudar en Max Sunyer amb el seu
grup Iceberg. Les veus les posen Ri-
card Casals i Jordi Roura amb la
col·laboració de la recentment traspas-
sada Nuri, la primera cantant de rock
en català.

actuar a TVE un diumenge al migdia
en hora de màxima audiència. La Do-
lors Laffitte hi fa unes magnífiques
versions i al darrera la Mercè Torrents
hi va posar uns arranjaments que dóna
gust escoltar. Tant aquest disc com el
segon van ser la banda sonora de les
manifestacions de les primeres Diades
i s’escoltaven a ràdios i fins i tot als fils
musicals de la RENFE. També vam
actuar molt a programes del circuit ca-
talà de TVE. Ricard Casals, Toni
Llovet, Dolors Laffitte i Jordi Roura
van ser els integrants d’un grup només
discogràfic que mai no va actuar en
públic. Malhauradament, els dos LP
estan exhaurits i sense possibilitats de
reedició.

1975. L.P. Xiula Maula

ARA VA DE BO

Una de les èpoques més actives d’Ara
va de bo la vam voler reflectir en un
disc molt elaborat ple de detalls gràfics
i sonors que vam enregistrar amb els
millors músics professionals catalans
del moment:Ricard Roda,Enric Pon-
sa, Robert Armengol, Josep M. Duran,
etc. amb arranjaments i direcció del
pianista Jordi Sabatés.

DISCOGRAFIA DE JORDI ROURA comentada per ell mateix



1984. L.P. Danses d’animació

TERCET TRESET

Premi de la Generalitat a la millor pro-
ducció discogràfica de l’any.També ens
el va encarregar l’Àngel Fàbregas que
fins i tot havia imprès unes portades
bastant complicades que, uns anys més
tard, va reaprofitar Salseta Discos per
treure’l a la venda

1997. CD Contes amb cançó

ARA VA DE BO

1998. Sintonitzeu…

RADIOKUARTET

Grup d’amics que entre bromes i àpats
vam aconseguir una sonoritat diverti-
da i la complicitat de cantants del Li-

vells amics. No es tractava ni molt
menys de ressucitar el Grup de Folk,
però.Es van fer unes quantes actuacions

multitudinàries i encara ara en surten.

2001. Contes, cançons, jocs, danses i

romanços 

ARA VA DE BO
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1986. L.P. Bèsties petites, bèsties grosses

ARA VA DE BO

Cantata escrita per Eduard Delgado i
amb dibuixos de Picanyol per a un es-
pectacle per a les escoles. Primera pro-
ducció assumida íntegrament pel grup.

Un fracàs econòmic.Vam intentar fer

un disc-cooperatiu que es venia a socis

que s’hi subscrivien per correu però

no ens en vam sortir i el va acabar

publicant Picap, després PDI i actual-

ment està al catàleg de Discmedi. Mal-

grat tot, l’espectacle va funcionar molt

bé i el disc s’ha anat venent sempre.

1991. Cinta K7 Vell-pop-rap i rock

ARA VA DE BO

1993. CD 5è.TRADICIONÀRIUS

BALL DE TOIA

1993. Cinta K7 Geografia musical

ARA VA DE BO

1994. Fum de celtes

RADIOKUARTET

1996.CD Recull 1971-1996

ARA VA DE BO

CD Cançons del calaix 1971-

1996.

ARA VA DE BO

ceu, locutors de ràdio, músics de cobla

i l’escriptor Jaume Fuster que ens va

escriure un tango.

1998. El Tabalet

ARA VA DE BO

Primer disc de l’etapa Discmedi que

inicia un període on la discogràfica

s’implica molt en els projectes i ajuda

com a empresa les produccions. El text

és de l’escriptor Josep Albanell i és un

dels espectacles encara més sol·licitats

d’Ara va de bo.També a partir d’aquest

disc decidim dedicar-nos, gairebé de

manera exclusiva, als més petits: Llar

d’infants i P3, P4 i P5.

2001. 30è aniversari - Jocs cantats

30è aniversari - Cançons 

de tothom 

30è aniversari – Bestioles,

bestiasses 

ARA VA DE BO

2001. Els temps encara estan 

canviant-1

ELS BALDUFES i GRUP 

DE FOLK

Era un encàrrec que li van fer al Jaume

Arnella i va significar la retrobada amb

Primera intervenció de la clarinetista

holandesa que viu al Pirineu Martine

Lambregts. La seva entrada al grup

l’any 1999 obre una nova etapa.

Aquest CD significava reprendre l’es-

perit del «Cavallet de cartró». Un dels

discos més estimats de tota la carrera

2003. Els temps encara estan 

canviant-2

ELS BALDUFES i GRUP 

DE FOLK

El plaer de tornar a fer discos amb nens

a l’estudi i col·laborar amb percussio-

nistes libanesos, guitarristes de blues,

intèrprets de cuatro de Venezuela, la

violinista holandesa Simone Lambregts

i l’amic Jordi Fàbregas.

2007. El drac que treia fum pel nas

ARA VA DE BO

2007. Contes d’arreu del món

ARA VA DE BO

2007. Què fas polissó?

GRUP DE FOLK i ARA VA 

DE BO


