
Sortíem de l’institut cap a les sis de la tarda i alguns –els
d’Esplugues– anàvem cap al poble a peu –l’institut esta-
va a tocar del terme, però a Barcelona, al cap i a la fi–.
Travessàvem uns esplèndids camps de ginesteres i garro-
fers, al peu mateix de Collserola, on avui s’hi alcen les
grues que han d’edificar el diabòlic pla Caufec.Trenta
anys d’especulació franquista, van ser una broma, al
poble, al costat del pla Caufec. Els dimonis del poder no
tenen color ni fronteres.

…deu hectàrees de vivendes,
cinemes i un jardinet.
Pels regidors bones rendes,
per l’alcaldessa un xalet…

Anàvem de pet a la biblioteca, que era dins mateix
de l’ajuntament, amb aquella olor de resclosit que
caracteritzava les dependències franquistes de principi
dels setanta –aquesta olor no ha canviat gaire a les
dependències municipals de l’Esplugues del 2000,
però la biblioteca, avui, és en un espai força més agra-
dable–.

No hi anàvem a llegir. Hi anàvem a festejar, si
d’allò se’n podia dir festejar. Passàvem el vespre fulle-
jant llibres de muntanyisme, espeleologia i tintins i, so-
bretot fent tabola fins que la señorita Natàlia, la pacient
bibliotecària, ens feia fora. Si hi havia sort en l’expul-
sió s’hi incloïa la noia que ens feia gràcia i aleshores,

al vestíbul de l’ajuntament, mentre esperàvem que la
Nati ens perdonés, creuàvem les primeres…

…paraules d’amor, senzilles i tendres,
no en sabíem més, teniem quinze anys…

Va ser un d’aquells vespres que, a l’apartat de músi-
ca de la biblioteca, vaig trobar un llibret vell que, vés a
saber com, havia passat desapercebut a la censura de
l’època. Crec que el títol era: Les cent millors cançons
populars catalanes, però podria ser que no fos exacta-
ment aquest.Vaig llegir les cent lletres, de la primera a
l’última i entre rossinyols, caçadors, matinades fres-
ques, muntanyes del Canigó, dames, princesetes, algun
estudiant de Vic irreverent i algun bandoler, vaig arri-
bar a les dues darreres. La cançó número 99 –que em
perdonin i em corregeixin els erudits, si la memòria
em traeix– era el romanço dels Segadors…

…anaren a la presó a dar llibertat als presos
i mataren el virrei en fugir-ne a la galera…

i, encara…

…a les armes catalans que el rei ens declara guerra…

Em va impressionar, però encara em va captivar
més la número 100. Aquesta sí que tinc clar que es
titulava Plany…

Catalunya en altre temps,
ella sola es governava
i es feien les seves lleis
en sa llengua i no en cap altra…

No exagero en dir que el primer acte de clandes-
tinitat veritable de la meva vida va ser el fet d’apren-
drem de memòria aquella cançó…
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Cançoner tradicional
i independentisme

Per... MARCEL CASELLAS

Al Tall cantant 

les peteneres 

«A Miquel Grau» 

en un aplec a finals 

dels anys setanta.
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…des de ja fa massa anys
estrangers són els que manen
i amb llengua estranya es fan lleis 
que a la terra són contràries…

Durant uns quants vespres, anava a la secció de

música i mig d’amagat prenia aquell tresoret de llibre

i rellegia la cançó número 100. Començava a estudiar

solfeig, així que vaig aprofitar per deduir-ne la melo-

dia. Els meus referents d’aleshores –l’ona laietana va

venir després– eren la cançó catalana –Raimon, Llach,

Serrat…– , i el Grup de Folk –Xesco Boix, Jaume

Arnella, Jordi Batiste, Pau Riba…– o sigui que, musi-

calment parlant, eren bàsicament Brassens, Pete Seeger

i Bob Dylan– , per això, suposo, em va costar enten-

dre el significat d’aquella melodia –era de tipus mo-

dal– que em suggeria alguna cosa de cant gregorià.

…plora, plora Catalunya,
que ja no et governes ara.

Aquell «Plany» em va captivar tant que, sempre

més, he portat aquest text i aquesta melodia gravades

al cos.

No fa gaire, enllestint una cantata per commemo-

rar el 150 aniversari de la creació dels actuals  gegants

de Vic, m’he endinsat en un altre romanço entranya-

ble –textualment i modal– de clares connotacions in-

dependentistes. En Bac Roda, va organitzar un exèr-

cit a Osona per tal de socórrer la Barcelona del 1714,

assetjada per les tropes borbòniques. Finalment, però,

va ser traït per alguns dels seus companys d’armes i, en

conseqüència, executat.

…no em maten per ser traïdor,
ni tampoc per ser cap lladre,
sinó per què he volgut dir
que visca sempre la pàtria.

Costa de creure que el seu homòleg tarragoní, el

mític carboner anomenat Carrasclet que va donar

guerra a l’invasor fins a provocar la creació del cos boti-

fler dels mossos d’esquadra no tingui el seu romanço

particular però, en tot cas, jo no en tinc notícia.

De fet, als nostres cançoners –a excepció dels que

transcriuen cançons de nova factura– no hi sovintegen

cançons tradicionals que defensin amb claredat la

independència catalana, tot i que podem trobar alguns

textos de l’època amb aquest contingut i que han estat

musicats al segle XX:

…Au jovent deixeu la feina,
preparem-nos a sortir,
esmolem de pressa l‘eina
per quan toquin a ferir…

…Eixa gent entrevessada,
que ho té tot empodegat.
Eixa trepa ens ha robada,
nostra pau i llibertat…

Ara bé, les cançons són armes de diversos talls. Els

significats canvien –o s’amotllen– segons el context

en el qual es presenten. Una clara reflexió anti-

monàrquica de tall liberal-republicà pot ser un himne

independentista si es canta, actualment i sense pre-

tensions museístiques. L’atac directe al rei, si més no

als Països Catalans, té un sentit diferent en l’actualitat

del que tenia al XIX:

El rei vol corona, corona li darem,
que vingui a Barcelona i el coll li tallarem.

Una cançó infantil d’una certa innocència va ser la

cançó més subversiva que va cantar el mesquesubversiu

Francesc Pi de la Serra en alguns recitals del 1975.

Provem de situar aquesta tonada en un moment en

què la malatia de Franco és la notícia de portada

en tots els diaris i ràdios –i televisió– de l’Estat:

…Ploreu, ploreu ninetes
que el burro està malalt,
te mal a les potetes
i el ventre li fa mal.

Les cançons de bandolers, per exemple, pel sol fet

de destacar la personalitat de personatges que desafien

el poder, esdevenen subversives i concretament inde-

pendentistes si se situen en el context adequat. Vaig

cantar el romanço d’en Serrallonga en un sopar de

solidaritat amb els empresonats pel caragirat del Gar-

zón, en relació a Terra Lliure, l’any 1992.Amb una sola

quarteta del romanço, el públic –especialment sensible

al tema de l’independentisme i la igualtat social– es va

fer seu el personatge d’en Serrallonga. El romanço

explica com en Serrallonga, pagès de bona família, es

baralla amb un donzell de la vila (Vic) i en la baralla li

lleva la vida.

…com que era de noble gent,
de gent principal i rica
em volien fer agafar 
pels del rei i la justícia…
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Concert d’Obrint Pas a l’Acampada Jove,

Sant Celoni (Vallès Oriental 2007).



Segurament fou una baralla entre un nyerro (en
Serrallonga) i un cadell –la qual cosa, ja tindria en si
mateixa alguna connotació de fidelitat a la terra, però,
no pas d’una manera taxativa–. Cantada en el context
referit la quarteta es llegeix fàcilment com un cant a
l’alliberament nacional i de classe (la gent principal i
rica és llegeix com l’alta burgesia catalana, mentre que
el rei i la justícia es veuen com l’Estat espanyol i el seu
aparell repressiu).

Al 1976, Oriol Soler Sugranyes –fundador del
MIL i company de Salvador Puig Antich– va morir
tirotejat per la Guardia Civil, a Navarra, tot fugin cap
a França en companyia d’alguns militants d’ETA.
En aquells moments jo acompanyava la Marina Ros-
sell que en els seus concerts cantava la cançó del
Rossinyol…

Rossinyol, que vas a França, Oriol,
encomana’m a la mare, Oriol…

El públic, s’aixecava de les cadires. La cançó es
convertia en un himne antifranquista. En aquell
mateix temps vaig dirigir, ocasionalment, la coral del
meu poble. No cal dir que en els concerts de la coral,
la mateixa cançó no tenia cap sentit que anés més
enllà del que la lletra desprèn.

Tocar i cantar el «Virolai» (Jacint Verdaguer/Josep
Rodoreda) a les dues de la matinada en una sessió de
música electrònica i house-dance a Ribes (Garraf) du-
rant el festival FONA 2007 i 2008, un puny enlaire i
a l’altra mà la pomadeta o l’aigua de València, esdevé
tot un acte de sobirania –entre l’irreverent i el respec-
tuós, és clar–.

…dels catalans, sempre en sereu Princesa,
dels espanyols Estrella d’Orient…

i, encara

…Doneu consol a qui la pàtria enyora,
sens veure mai els cims de Montserrat;

Fins la «Vall del riu Vermell» tocada a ritme de reg-
gae en una casa ocupada pot ser un acte de sobirania.

Moltes cançons, doncs, són o no són, independen-
tistes, més aviat en funció del context en què es can-
ten que no pas en si mateixes.

El 1985, els Comités de Solidaritat amb els patrio-
tes Catalans distribuiren un disc de vinil, amb el nom
genèric de Visca la Terra, amb dues cançons clarament
independentistes: «La cançó del Tinell», un romanço
de nova factura que feia referència a les detencions al
si de Terra Lliure del 1981:

…Vull veure la terra lliure de botxins i mala gent
so vingut aquí a Barcelona a buscar ferro i argent…

i un sonet del poeta exiliat Àlvar Valls que porta el títol
de «Països Catalans»:

…Riu el gavatx i el bàrbar espanyol
imperial, esmola la navalla
i arma el tricorn per l’última batalla.

Doncs hi serem. Sabem on és el nord.
Som o no som. El poble català
lliure i en pau serà, o no serà.

El misteriós grup que signa el disc és: Tirant lo

Llamp –fixem-nos en les inicials TLL– i, a la portada,
no deu ser casual que hi aparegui una vista espectacu-
lar del Pedraforca, massís que en aquell moment esta-
va amenaçat per l’avenç d’una mina oberta contra la
qual Terra Lliure havia actuat reiteradament.

Cançons tradicionals de contingut polític que fan
referència a fets del segle XIX, n’hi ha un munt, però
bàsicament reflecteixen l’enfrontament entre carlins i
lliberals (trobem moltes cançons antiliberals i, sobre-
tot, anticlericals). Al meu entendre, les més radicals
apunten cap a reivindicacions republicanes estatals i les
conservadores són massa conservadores com per atacar
clarament l’estat.

A finals del segle XIX, principis del XX i sobretot a
les acaballes del franquisme es creen moltes cançons i
es musiquen molts poemes que contenen clarament
reivindicacions catalanistes i d’esquerres, però és des-
prés del desengany de la transició en què apareixen
–sobretot en el món del rock i l’ska– nombrosos grups
joves –i no tan joves– que reivindiquen sense em-
buts la independència a través d’alguna de les seves
cançons.Alguns d’aquests grups presenten idees melò-
diques, formals i sobretot tímbriques de tipus aborígen
català. En cito uns quants, malgrat que em fa una certa
basarda ja que temo deixar-me’n algun de ben signi-
ficatiu: Brams, Obrint Pas, Mesclat, Aramateix, la
Principal de la Nit, Inadaptats, Al Tall, el Belda i els
Badabadoc, Biel Majoral,…

Tant és ara com abans
perquè això ja ve d’enrera
només hi ha una senyera 
dels Països Catalans.

Ull!, no dic pas que siguin necessàriament grups
que es defineixin independentistes, sinó que són grups
que inclouen en el seu repertori algunes cançons amb
tall d’arrel i clara reivindicació nacional.
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El disc editat pels Comitès de Solidaritat amb 

els Patriotes Catalans l’any 1985.


