La dictadura de la caneó moderna
Amb certa freqüéncia he volgut esbrinar el motiu de proliferació actual deis cantants anomenats melodics. Em refereixo, pero,
al motiu mes profund, quasi podríem dir-ne patológic, del que el
joc d'interessos comerciáis n'és una simple conseqüéncia especulativa.
Antigament, com ara, agradava cantar: n'hi havia necessitat, i
aixó a tal punt que el matcix poblé feia i desfcia cangons, d'acord,
en part, amb la tcsi romántica que atribucix capacitat creadora al
simple oient. Avui no queda lloc per a la transformació popular, car
tenim amb freqüéncia poc desitjable el model originan i exacte a
mercé d*un ressort que girem i polsem. Aixó ha fet possible Texisténcia d'un tipus de dictadura del cantant. Aprenem tonades a mitges —dones no tardarcm niolt en tornar-Íes a escoltar— fragments
de textos i, fins i tot, associem la cant;ó que sentirem després a la
que estem cseoltant, per fori;a del costum d'aprendre-les a continuació en un matcix disc. Si eis dictadors al-ludits. com es lógic, no
empren la policía per a castigar els possibles infractors de textos
i música, existeix. no obstant. una especie de temor al ridícul de
la inexactitud, entre el poblé, consumidor forgat de tot alio que
ahir, avui i demá s'haurü vist obÜgat a escoltar, malgrat no ü plagui.
Observem, pero, l'habitud a creure que plau tot alió que ve
imposat.
El dictador neeessita automáticament de la propaganda que
anihila tola classe d'esforg, a fi de despersonalitzar la massa. Es
possible que els medis deis quals es scrveix per a imposar-se puguin
enderrocar-!o en un moment donat. Mes, per ara, és un fet Texperiéncia en el primer senlit. E! poblé podrá no acceptar certs estils
de música moderna i protestara del coníingut de mes d'un text:
quant a la música, no hi ha censura prou hábil que sigui capa^ de
discriminar el valor d'un fenomcn amb aparcnt;a d'imponderable.
La lletra, en canvi, pot oferlr punts de discussió prou evidents i,
fins i tot, motius per a no ésser acceptable. I no obstant, a que
será degut que, a cavall de la música, passin textos que altrament
seria possible que no hagucssin arribat mai al públie? Tal com
sembla, hi ha un criteri bcncvol que jutja amb menys severitat
una can<;ó que una novel-la, dcgut a la tendencia, al nieu enlendre
excessiva, a considerar d'imporíancia secundaria el text d'una ean^ó,
oblidant, pero, fins a quin punt els ídols imprimeixen carácter i
oprimcixen el cervell. ja de natural obtús. de certs admiradors
incondicionals.
1 aquests admiradors son els que, de fet, elaboren llur scnsibilitat d'acord amb la funció pedagógica de les diverses canijons.
Voldria conébícr la ética d'editors, publieistes i propagandistes,
mercés a la qual saben que és alió que el poblé mercix o no. Pero
si aquesta ética i principis cxistcixen sera tan virtualment que es
veuen precisats no diré a ccdir sino a fugir, com d'una persceució,
en vistes del medi mes producliu: i aquest és precisament el que
no cedeix ni d'un ccntímetre.
Les protestes son totes de carácter particular, no cal dir que desoides a radio i televisió, i ofereixen tot l'aspecte de reaccionárics
que poden oEerir, sobre tot si provencn de scnyors de certa
edat, amb gran capacitat per a escandalitzar-sc, que escriuen en car-

tes al director de Destino. No els fa cap gracia que "Els 5/Vejt"
s'esgargamcliin i brinquin com camells de l'Arábia quan bramen
Muchacha bonita i, aete seguit, per a variar, bonita muchacha. En
aquest cas, cree sineerament que ¡'entusiasme que a tots desperta
una ñola a qui la natura a afavorit sense reserves i no li calen
mérits personáis pot expressar-se de forma menys efectista i
f;am berra,
Alguns senyors, entre els que també podrien eseriure a Destino,
no sois ho ereuen així sino que a mes es declaren partidaris fervents
d'un estil mes finolis que, aproxiniadamcnt fins l'any 60, servia de
sedant a les nostrcs bones digestions i al nostre somni secular, ja
prou tranquil d'ell matcix. L'existéncia d'algun cantant prou conegut de boleros scntimentals —pero ben intencionats— era el eomplemcnt nccessari que hom destinava al gaudi de minyones i porteres: ningú podrá queixar-se que no hi bagues canf;ons per tothom!
Pero per a fruir de les fineses del genere popular mes clevat era
necessari pertányer a la casta deis afortunats, els bons xicots, que
poden complaurc's en llurs própies virtuts i teñen dret a sentir
menyspreu ais febles i esclaus de passions que ells no senten.
O témpora, o mores!
Pero el genere encara no ha mort. Avui hi ha qui viu cultivant-lo. encara: Joscp Guardiola n'és el reprcsentant admirat i
arquetípic. Tan admirat —^jo puc bé dir-ho!— que eertes exclamacions mevcs davant d'un anunci de les sevcs ean^ons em costaren una lleugera indisposició verbal amb un vianant: l'éxit, com
el poder i la fori;;a física, no admeten discusió ni oposieló. També
ell, en un temps en que hom cultiva la originalitat per ella mateixa,
ha trobat intel-lígentment el seu reclam publieitari, inédit o copiat:
rcntcmidora intervenció a dúo de la seva filia, noieta de pocs anys
qui li exposa els problcmes que es planteja. o que hom li obliga a
plantejar-se. Le nena manifesta la seva set de divínitat i el pare li
ensenya nornialmcnt que les bones obres pcrmetran que vegí a Dcu.
Pero en una sola cangó no hi ha lloc per a desplegar tot un programa de Tcologia moral. De moment, dones, queda en c!ar rcxistcneia
de Déu i la necessitat d'ésser bo per a arribar al eel. Mancava
saber qué s'ha de fer per a tornar-se bo. Aixó ho aclara en la segona can(;ó a dúo. La criatura veu passar un home tot despellífat
i miserable. El pare li explica que és un vagabund, nom de la
eanc;ó. La nena, admirada i amb gracia entre natural i estudiada, li
pregunta; Papá, ¿qué es un vagabundo? Heus Taclaració: un ser
que no merece amor ni confianza. Ara seria jo qui tindría molt
de gust en preguntar a papá Guardiola si, essent que aquell dcsgraciat mereix ser-ho pels seus pecats, com és de suposar. será bo
de gastar-Ii qualsevol broma pesada amb el cotxe, que segurament
será normal i moralmcnt obligatorí que el senyor Guardiola tingui:
tan sois es tracti d'esquitxar-lo bé quan plogui i coincideixi en trobar un aíguamoll. Ells, pero, son ben diferents: Nosotros vivimos
de ilusiones ...i queleom mes. Esperem, dones, la tercera canijo
a dúo, en la que ens aclarirá llurs ensenyaments d'amor al próxim.
1. per ara, deixcu-mc acabar amb una llalinada mes, que tree de
I'Evangcli de Sant Joan: Mandatum unum vobis: ut diligatis
invicem...
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