
Com d’una història d’amor digna

de les grans pantalles del cinema, la

trajectòria de CRESCENDO s’ha

anat desenvolupant amb tots els

ingredients més necessaris. La di-

ferència principal potser la cal tro-

bar en la manca de filmacions i

l’encara menys industriosa pro-

ducció.

Dues persones i personalitats

diferents que han acabat en pare-

lla estable després d’unes tra-

jectòries amb emparellaments

diversos –i comuns!–, tercets de

conveniència i descobertes d’allò

més significatives. Avui, CRES-

CENDO és una important realitat

de la música i la cultura de la

Catalunya Nord, amb una àmplia

experiència d’animació a les pla-

ces, les escoles… i la UCE –la

Universitat Catalana d’Estiu–,

que per més de trenta anys, acull

un espai encara diferent i nacio-

nal al nord del país, a la ciutat de

Prada de Conflent, a les envistes

del Canigó.

Dos noms responen a la crida de

CRESCENDO: Ramon Gual i Batlle

i Joan Miquel Paraire, impressor i

pagès, respectivament, per servir-

nos. Dues complexions, un mateix

accent, dos tarannàs diferents i una

comuna mirada a veure-la venir,

de Codalet al Soler, d’aquelles que

mostren l’experiència de qui ha de

viure a contracorrent i feliç de fer

el que fa.

Ramon Gual, dos terços de nom

repetits d’una de les ànimes de la

UCE, inquiet, herència de l’exili

republicà del sud de la ratlla, del

Penedès, ens explica, sota cobert al

punt de trobada de la Universitat a

Prada de Conflent, quina ha estat

la trajectòria dels components de

CRESCENDO. Des de l’any 1978,

que treballa amb Maties Mazarico,

col·laboració de la qual apareix un

disc enmig d’un repertori amb el

qual s’identifica poc, fins al grup

actual, han passat diferents etapes.

L’Agram, l’àmplia formació de

cant on en Ramon col·labora des

de prop d’una dècada i mitja, o

l’ampliació del grup de Maties

Mazarico, amb un percussionista i

el mateix Joan Miquel Paraire. A

més, els seus tallers de cançó a la

UCE.

Joan Miquel Paraire és un cas dife-

rent. Amb origen al nord, pagès i

poc sacsejat per la identitat, mal-

grat la indubtable arrel que duia a

dins, descobreix el folk i s’adona

que a casa hi ha d’haver, com a la

terra, l’arrel pregona d’on han de

sortir fruits sonors propis. I el pas

fa que s’apropin i, també amb el

contacte i la col·laboració del

Maties Mazarico –amb qui forma

grup els anys 1987/1988– pel mig,

acabi apostant en ferm per la

música del país. Les coincidències

amb en Ramon Gual fa que por-

tin un munt d’anys de treball i

col·laboració, des del 1989, amb

un sol disc al mercat –El temps de

la sardana curta–, a banda d’algun

pirateig i alguna concessió per als

àlbums del Tradicionàrius.

En Ramon Gual ens situa en el

context on es mou la realitat cul-
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tural al nord i esmenta l’homoge-

neïtzació de l’univers folk que s’hi
viu, que dóna per bones formes
llunyanes i bandeja o ignora les
més properes. Manifesta la seva
satisfacció per haver-se mantingut
fidels a un model, fet que ha
permès estabilitzar un tipus de fes-
ta a les places dels pobles de les
comarques del nord, unes propos-
tes que atrauen propis i forans. En
aquest sentit, destaca l’important
paper jugat per l’existència de la
UCE, en el sentit que ha creat un
marc on poder realitzar tallers de
cançons catalanes i ha consolidat el
model del concert de vespres, cada
dia a un poble diferent de la roda-
lia, on hi participen alumnes de la
Universitat, turistes i la gent dels
mateixos pobles.

Es desmarca, amb plena conscièn-
cia, de les crítiques que menyste-
nen els grups amb poca discogra-
fia –es queixa de com és de car un
enregistrament en condicions–, i
dels qui els acusen de fer sempre el
mateix repertori. Creu que allò
que cal és oferir una proposta
coherent, basada en la pròpia reali-
tat i no anar incorporant propostes
d’altres indrets per així poder dir
que hom té un repertori variat.
Aquí s’atura i comenta casos com
el del «Gran Ball d’Europa», a la
localitat hexagonal de Gennetines,
on representants de diferents paï-
sos presenten propostes musicals
pròpies per ser festejades. En una
ocasió, i no l’única, una represen-

tació catalana va oferir un reperto-
ri de masurques.

Manifesta una important sensació
de soledat, en un país on s’ha per-
dut la generació per a la recerca,
donat que qui podia acostar-nos la
memòria, segons diu, majoritària-
ment ja ha mort. És molt difícil
ampliar repertori autòcton si no
ha estat ja donat a conèixer o po-
pularitzat.

Parla també d’una certa capella
que s’ha creat al país a l’entorn
del món del folk, amb una impor-
tant dependència de Barcelona i
el Tradicionàrius, que no només
ha centralitzat, sinó que, a més, ha
configurat una visió de la música
popular i tradicional molt comer-
cial, amb l’aparició de la idea del
«bolo» i de la cultura que porta
associada, un muntatge que no
s’ajusta al sentit de la seva acti-
vitat.

Pel cantó dels projectes, en Joan
Miquel Paraire ha desenvolupat
tot un món de treball al voltant
dels instruments de canya. Així, la
seva condició de pagès i vinyater
ha fet que es preocupi de cercar el
vincle actual entre la música i la
dinàmica social arrelada al territo-
ri. Prepara un vídeo sobre la canya
i un disc de peces interpretades
amb instruments de canya.Aquesta
tasca l’acompanya amb tallers es-
pecífics sobre construcció d’ins-
truments d’aquest material que

organitza per a centres d’ense-
nyament. L’associació Tradiaspres
aixopluga tota aquesta tasca.

El grup, per la seva banda, conti-
nua amb la seva tasca de fer ballar
amb els seus tres instruments: el
violí, la guitarra i les cançons. I de
cert que, malgrat la situació espe-
cífica del nord, ho aconsegueix
arreu, a peu pla, autoequipats i dis-
posats a fer participar els menys
interessats.

Configuren, dit amb gosadia i poc
cientifisme, un àmbit en això del
«folk» comú amb gent que es mou
al nord del país i a cavall de les
grans muntanyes. Músics de pri-
mera que encavallen els cims pels
passos dels paquetaires i els ma-
quis, que comparteixen velles co-
neixences –en Peret Blanc, per
exemple, amb els del Tururut Bo-
naigua– i a qui agrada el so de
l’antiga festa a la plaça, l’actual
gresca de carrer. Músics de poc
uniforme i ball de sobretaula,
venedors de sons de festa com qui
va a mercat. Gent de paraula i
d’acudir al moment.
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