
])\,SI)J'("S d'h;\vl'l' l'''I)(,l'in1<'III;\1 1'''I11()('ic'1,1(' .mi!», " loc.u, ,·s a dir no es pot muntenir
seutir cnutur Haimol1 cu pc-rsouu, lum vu'- 111\:1 C'"1<,"'1Ill)Jll{'S .unb unes uctuacions p{¡-
gut enregistrur alglllll'S - ;~-less(~v¡'s-Oil¡:: '-'LliZII~t's,'T;-(I~~;rt:(;sa- supos'n \IIia (!lía-niit:ú
nions sobre la situació general de la 1I0S- limitada de gent ... en cnnvi, un progru-
tra cultura per uls lectors de "Hcssorg i- ma de televisió tocaría 'vuít milions de ca-
rnent". 'Haimon Iumn negre i contesta les tnlnno-parlants, la rñdío, etc. Si ho mires
nostrcs preguntes Ilutdarnent, scnse ern- aixi, en perspectiva, jo crec que des del
buts, subratllant algunes frases amb una 62 cap afluí s'han fet més cancons que
dalla Iruncn i encomamulissa. Dnrrera ('15 11111' II? olt 'co 1 1 I. . : , e " m es mes nncoris Cj ue (es c e
VIdres gnllxnts de les ulleres, emmarcats O)() I 'U) I'~' tI'

, ,J. a u_, per exemp e, no., pero nmne
per una muntura ovalada, potser dar, els . I . . , f t t 1 t

SilO 111Hes arxi , en 11 ur, po s ac onar- e
ulls Ji luíllen unimuts per una guspiru CjU2 l' t l' It 1'. . ..,. que ( 1111 mamen a a re ens poc ern que-
reflecteix la flama Vital de la intel-ligéncia 1 'É lt f t:11 1 t t(al' sen se canco. s mor ac 1 ) e. o va
que aflora en les seves paraules, de la 1 11' . l'" d 1 1. ,,' . ,mo t ígnt, primer a a sítuacío e a coi-
Iorca que no ll. ve de In terra I tumbé l" "" 1 ' l' .'
1 1" f' 1 1 etivit at en qüestió i e espres tam le a UlXO

(e a terru , per para rasejar una e e es "
dcls mítjans de difusio i al ca tal!! a 1 es-
c-ola. Perqll'\ t.unpoc no pots muntenir IU1:\
(':111<,·... S('IIS(' 101 ('1 '1"" t,\ la llcngun al
voltuut. .la teuim els problernes de ser una-
llcng ua parlada per poca gent; si a aixó
matelx hi afegeixes tot el que té qualscvol
tipus de llengua, eles cl'escola fins a tots
el, altres mitjans ruassius ele dífusíó, ales-
hores la ('anc;ú pot desapnréixer fitcilmenl.

])('spr,'s: ('st!! mnlt lligut a índívidunlitnts,
('S a dir se n'ha parlat molt q ue hi ha ha-
gllt 1l!1 moviment col-Iectiu, s'ha pnrlat
)l1o!t dI' "nova caneó", sí, pN(¡ ha cstut

S"JlljlJ'" niolt lIigat a ind ivid ns; qui 11.\ por-
tat gent sernpre han estat els mateíxos;
els altres ';han quedat una mica minori-
tnris i ai.\ó pot donar-te una situació en

la Cj 1l:~1 d'un moment a l'nltre desaparegui
la can<:;t', catalana mm a tal. D'altra banda,

hi ha les desercions, lu gent que comer-ca
a cantar ('n casteli:'t -C:H!a vegudo n'hi ha
hagnt 1l11"S- el procés t':i va nccclerar mol-

tissim a partir del 67 Iins al 69 o 70, Avul

les coses semilla q ue s'han calmar una mi-
'tilda, 'I)('i'(" .. lm tr-uim tol en contra ...

IJO St~ (.:0111 clir-t'ho ... Excepto la gent; 1:\
gelll {,S qui l'ha Fetu possible j la conti-
nuará fent possíble, és a dir: un esperit,
f;I1(.·~lraque sigtd. difurn:.nat, d? lnn!t.\n:.:i~
r-nvers tot el qec és cat:.1>\, i ei.vevs de
('('1'\ íipus de can¡;:ó '¡-'11 couc.et fa possihle

que homes COJl) el Pi L1e la Serrn, i jo,
hornes com ]'Ovidi Mor.tilor, COlTl el Llsch
j cl'altres, dones) puguern aguantar-nos en-
carn q~\e les dif icultnts, les díscrtminacíons,
les condicious ~alv(~rs...s siguín constnnls j

'---~---~'",'\
La veu

sr-ves C:1Il\,OIlS.

P. _. En quilla Sitll:l<'iú es troha nctun luu-nt

{,I cnutunt ",\l:d,\!'

H. - Bé, aixó ..• s'Iuuníu ,le tlistingir per-
Fectament quin tipus tic cantnnt, De base,
jo cree que hi h, una menn de discrimi-
nació bastunt genl'r:ll pe! cantant que can-
la en cntnlú. EIs mitjans de d if usi«, siglJÍ
la rúcl io, la pre msu (la -pl'l'msa potser una
mica menys ) o la 1(·It'visiú, cstan has!:\:¡t
tuncats. Ara h(:', si al mateix temps de
can lar e-u c,Hah\ s'hi ""na q uc- cantes cl"1JW
{'('rl:, 1l1;UI('LI, ~ú!,h 1I11 ('('I'l t'()lItinglll, e-vi-
cleutment b discrimiuució és total. 1'''1'

exemple, io, en c:i meu cas concret, des
del 64 que vaig f .... cinc minuts <1e tcie-
visió, no n'he Fet n.és. Han passat set anvs,
no? 1 r:'J:o difícilnwnt posen algun dísc

j, ~lespr¡~s, les prohihicions per cantar j h.
censura ¡>:·l'via... ,,:¡da vezada :,'1;:1 !b
prt's('ntal' ¡'I pJ'l}grarlla \)('1' a «ulu uctu.i-
dú, de, [~s a clrr, jo <.'l'I.'C (lllt' ('ll cadu
cantaut la situnciú {,~ difprellt. 1'err¡ne tam-
hi, hi ha 111l procés de ser ('()n('.~llt () no
sr-r (,ollt'glll; quun un COIl1"I1<,:a,si ho fa
ja !.nnh U:la ('{'rt¡\ acliiild cunen-tu, de mi-
lililllcia concreta Irout els prohlernes col-
lecth.s que s'estan vívint, al princípi la cen-
surn de¡,~.1 P:,lS,".,;.U.' !llgt1·.1l.~~1·llctres (~{:: t:..\n~
cons i mentre no port: rnassa gcnt V;ln

dcixant Ier coses, Er. q uant corncnca a
portar 1111" mica <k, gCIlC, cornencen D. pro-
hibir amb més forca. En canvi, la rúdío,
dones ja eles del princip! segons de quin
tipas (h~ (-:1li<;Ú es t:'~\('l¡", j;l djscdn~~na iIH'~

..,,:nedii.lb1111t?i!t. O ~i!rllí <PI(' :n sltuació és d i-
fíd~ dt~ -esnmir per~lI\(~ t".; {')01t comulrv.
i, en cada cas, molt distiut ,

1'. - 1 com VFUS el Últlll' de la c:i~.;(í ,'(1-

t-.~!a¡1~i'

n. - Mira, a mi scrnpre m'han dit que sóc
una mica pessimístu, 1ll'J'l'¡ no ÓS pus que
sigui pessimisme. Jo (.'1'('(' (Pl(! mcntrc cls
mitjnns de difusit'>, (,Is mitj.ins \l1aSSiIIS (le
difusit'>, no siguiJl ('alahll's, l'1 [ut ur <1" la
caneó ('Stll peJld('ut duu ii]. La cuneó no
es pot mantenir sense una ínfruestructurn
que va (les de les cases de discos vertade-
mment catalans fins a televisit'>, r:tdio,
pl'cmsa, cinema, i tot el que la can<;ó

Bl

irt'q~il"'llh,

1'. - Ili ha noves Figures que segueixin el
CH¡"Jlí '-;.ue tu h::i', ))~~:lI"C~i(? Sobretot en aques-
ta !i lI;a ,:1~c¡...r\!;::}~
n. -llome, no ha sé. Dé, no t'ho sabri.i
clir, perqlll' tu saps que cada .vegadn ('S

mi.s difícil UJl CNt tipus de connexió amh
la g('nt jOV(' d"gnt qur- estús 1110lt prcs per
la sit nuci». [.:.~ a el ir, jo rn quunt "O puc
canlar a clintr«, 11(, de cantar afora, alcx-
hores tens que Barce.ona és una ciutat i'11-

mensn, grandota, i veus molt poc 11 la gent,
coinckleixes de tant en tant en algun lloc ...

Sé que hi ha gent jove, no sabría dir-te'

,Ho'imon en baixar de ¡:,a¡;ió a Buenos Aires

n0111s, que continuen cantant i que tan ca-

ses interessants. Després, cree que en };1

línia en Cjue jo estic, encara que caclnscú
Ir-nt el que pot, es pot marcar molt bé el
Pi ele la Sena i I'Ovídí Montllor, i el Llach
en un altre tipns de lin.a, peró també nmb
unes klecs molts clurcs sobre la situució del
país i de la llengu« en qii('stit'>, Després h;
ha cl'altra gent que Fan un altre Típus de
cosa, corn el Pan' Ríbn, qui no sabern
ben hé que donará. Pero de gent jove en
surt eh? Ata: en surt, pe\Q no hi h,) mil-
jans, Un es ~o.sa a cant,:r i ha de cantar
en els programes ("~e")'ucHo, oí? Després

resulta que no és conegut ; quan no és co-
neg ut, ha ele portar gent i, com ha ele por-
tal' gent si no és conegut? És una mena
de cercle vicios, no? Per q ué? Perq ué no
l1i ha teta la Infraestructura (lue té un :lI-
tre t ipus de caneó. Aíxó ós el que hi ha,

P .. - 1 orn explicarles que s'hagt pogur pro-
duir el Iet teu, per exemple?.

11. - ~1'ljl'~~> ""1;') cree <lhr.~ r.i"~(;h~ ~st~t (~O:-:'13t

r>~l que en diuen ln "conjuntura", la cír-
cumstáncia en concrei, aL..:o corr'en~;;' cap
als anys 60, Aleshores toquem HU típus de
gent heterogenia, totalrnent heterogenia, que

ve perqué cautem en catalá i poquet a po-

qust van adonant-sc que U0 es solcment
el Iet (lt: cantar en catalu sinó del que es
diu. (1.,,1nívell ~rt;stic, ; aixó va tocant ,':)(11
vegudn més gent. Després: jo havía ca-
mencat arnb una ten-ática que po.lr.en.
(1i:.".!'!~ ?"1C::; d\-Ü1t ~XÜ;l~;1cial) nna ~",~matit::"(

que comportava pocs problemes de cara
a la nidio. Jo em vaig donar a coneixer
més nviat amb El vellt ~ tot aixó. Va ser
a partir d~ Dig:·'.Jm No 'i\le van ornencar
loles 1(. d ificultu ts, a partir de les actituds
públlques portados per un muteix. No era
solament la caneó, sinó el 'que el car tant
Ieia en concreto Pero jo jn era conequ+ en
uquell moment, m'entens?, f.1l canvi, I:t
gent nova que surt avui i que surt cantant
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d'una imanem determinada ja no pot sortir Ba om hll . el públic enfront

cantant uns ternes que e~ cantaven l~nlVers'~atCBm&"Ull1a' '~jl¿ielona
nn.>', ~?,,no: Alesll:ores, es ch~r, la dfSCri-Biblhüt ¿~~'PIblWRtu~atsstat el primer sor-

. mmacro es nnmec Jata. Jo vuig tenir du- preso Al País Base ja espera va que hi ha-
mnt un any o un any i míg una cliscriml- gués una reacció normal perqué, en certa
nació "solapada, "eravslrnplementrla -discri--' manera,'els problemes que tenen són parrl-
minació lingüística i prou, Va ser a par- lels i mol! semblants als nostres. Per p rrt
tir. ". jo vaig fer el servei militar entre me va no hi havia cap mena de reticencia,
el 64 i 65, peró va ser a partir del 65, al contrmí, estava mol tconvencut que :\I1a-
crec jo, quan la díscriminacíó cOlllenc;,\:J va a cantar en un lloc on trobaría una corn-
ser sistemática, auteriorrnent ha'via estat prensió inunerliata, ju d' entrada. A Madrid,
més intermitent, pero ja després del Di- en canvi, dones no ho veía clur, és a dir
gltcm No, després del Festival del Medi- es podía pensar que hi hauria un senyor
terrnni, al' jo no cedír a les temptácions de que vindria amb alló del catalá i les hís-
cantar en castellá, cantar en night club" tóríes del dialecto i aquelles histories dé!
etc. etc., ja van omencar de seguida a Fer- separa tistes, etc. cte. En can vi, no. En
te la vida impossihle, pero d'una manera canvi hi va haver una reacció absolutament
intcrmitent, perqué no era molt massiu-tot <le simpatin total i a més a més 110 el diró
alló encara, pero ja a partir elel 65, que el'una total compreusió, pero sí d'un in ten!
la cosa s'havla estés molt, la discrimina- ele comprensió, 11:s clar que, tot s'ha de
ció Vil venir cl'una manera sistemática. dír, a Madrid tot el moviment progressista

No hí ha enuig en el too Haimon parla que hí ha hagut eles de In uns anys -Iiu
arnb la serenitat del soldat veterá, de l'ho- entes, com a míním, que hí ha alló que
me avesat a -la Iluítn, amb la fermesa que en diuen "regíons" hen diferenciad es del
dóna el convenciment d'estar bregunt per que és la "nucionnlitat" espanyolu oficial,
a conquerír quelcorn ele just, per alguna Tampoc diré que hngin entes el problema
cosa que no sera per a ell, si més no, no fins al Fons, nixó no ha sé, perqué (luan
solarnent per a el], sinó per a tots els he- menys t'ho esperes el surten amb una pre-
mes ele la seva terra. gunta que et fa clir: "Honre, aixó no és

alló que havíem quedat!". Aleshores, res-
tes sorpres, .no? Peró jo cree que l'aíre ha

P. - En quina mesura et sents travat per
la censura quan escrius una caneó?

R. - Aixó 6s una cosa ben difícil cl'eshrí-
nar, 1)erqU&' hi jugn tarnbé ('1 subconscient,
evidcntrnent. Jo faig I'esforc norrnalment
de .pensar que no hi ha censura, quan ('5-

tic Icnt lH¡l,l caneó, pero una vegada Feta,
imrnecliatument pensé que hí ha una cen-
sura. r::s a dír. quan l'estíc fent, faig tots
els esforcos per dír: "Jo tinc ganes de dir
aixé", Passá tumbé que molles de les can-

c;ons a mitjan fer ja veus que no passará
i no sols que no passará, sinó que és un ti-
pus ele caneó que podría crear-te. problernes
inclús en cas ele cantar-la a Fora. Alesho-

res hí ha tora tina hranca de la meva pos-
s.ble produccíó que esta com capada. és
i1 ¿Ji" cap<'lc1a rJe~.s Fets c():r.~crets t~U'qh;;
penses que ·,~.tH:·h~rd,:: segons quinos COSt~5

i en segons quln to t'ha de comportar una

quantitnr de problemes que no és el icuc,
és a dir has de buscar la manera de Fcr-l.o
que sigui eflca<;, que sigui jpclús publí ..
cable, que !lO quedi p.r, \In calaíx. De tota
m.mera. aix! i tot m'hc i'nssat ql~Gh'~ anvs

sense poder gravar un tong-plau, fcnt can-
'<;0~$>dotze cancons carla any. i el long-pla!J
no sort:a. Perqué tetes les can,w¡:; que
auaves cnviant a censura, no te les passa-
ven, no te les passaven, entens?

P. - Igualment aquestes cancons les tens?

R. - Les tinc, és ciar, i a fora de vegudes
sí que ho cantes.. pero no pas tot perqué
hi ha moltes coses que encara, dones, et
creus que '10 és el moment, o que podría
comportar una quantitat de problemes que
no val la pena encara, no erec que sigui
el 1110l11ent cl'afegir més problemes als que
ja 'hi són,

P. - Tu has cantat a Madrid i al País

IIRes 50rg .imen t t~

eanviat molt. Entre el que a mi m'han
contat de les incomprensions que hi ha ha-
gut, inclús ubans de la guerra, i fins :lb
unys 50, i la comprcnsíó o intent de coru-
prensió que hi ha avui hí trabo una dííe-

·..renda ··immensa." En el, meu- eas ..- concret;
s'hí afegeíx que no solament canto en -.
tah\ sinó que die un cert tipus de coses,
i aleshores tumbé a un cert tipus de gent
Ji interessa el que jo die, no?, és a dir el
fe! que hu digui en cutalá els planteja un
problema més que no lenien. Els plante]a I

un problema que ells ignoraven, degut a
la política repressiva que ha portat aqucst I
tipus de rcg im, o desconeixien o hi eren en
contra sense saber per que. En unmOmenlj
determinat, "tallo lo catalán" estava de
moda a Matlrir], !JUC tumbé és una altro
manera d'unar-sc'n a l'altra cantonada. Val
a dir: hi ha gent que ens pensa com un
bloc, no coru un poble, sinó com a un bloc'.
Tots els catulans som així. Aleshores díntrc
Catalunya 1I0 veucn que hi hagi c1retes j

esquerres, sinó que només hi ha dretes e
nornés hi ha esquerres. 11:s clar, és UIL' i
bestiesa, perqué díntre Catalunya com diu

tre quulsevol altre poblé, qualsevol altr.
nació, dones hi ha dretes i hi ha esq uerres
EIlI sembla nbsolutament evident.
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