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Música d’Entrada

«Li devia a Pete Seeger per tot el
que havia fet per mi». El reusenc Ra-
mon Nadal (1950) va conèixer per-
sonalment el cantautor i activista
nord-americà el 1978 a Barcelona,
quan ja feia uns anys que es carteja-
ven. La fascinació per qui és consi-
derat un emblema de la música folk
però amb una dimensió social i po-
lítica que el depassa va portar Nadal
a col·leccionar tot el material que
trobava relacionat amb l’artista (dis-
cos, publicacions, fotos, docu-
ments...), una part del qual es pot
veure fins al 13 d’octubre a l’Espai
Plana de l’Om de Manresa. L’expo-
sició s’inclou en els actes d’home-
natge a Seeger organitzats a la ciutat
per l’entitat D’Arrel, El Galliner i Fira
Mediterrània quan es compleix el
centenari del seu naixement (1919-
2014). El plat fort arribarà demà amb
un concert al Kursaal (vegeu pàgina
següent).

Dimecres, Ramon Nadal va inau-
gurar l’exposició a Manresa, una
mostra que recorre a través d’una
dotzena de plafons totes les facetes
vitals de Seeger. Químic de profes-
sió, Nadal va entrar en contacte amb
el folk combatiu de Seeger –i el seu
banjo de cinc cordes– en la seva eta-
pa d’universitari, els anys seixanta,
a través dels concerts d’El Grup de
Folk on militava Xesco Boix, el «Pete
Seeger català», diu. Al reusenc li
agradaven especialment els espiri-
tuals negres com a música de pro-
testa en un temps on la llibertat bri-
llava per la seva absència. Recorda,

per exemple, com We Shall Not Be
Moved la cantaven, en les misses de
joventut –de caire progressista– que
es feien els dissabtes. També a la
universitat, quan venien els grisos. 

A partir del 1972, Nadal i Seeger
van començar una relació epistolar
que es va allargar una dècada i mitja.

El reusenc no esperava cap resposta
en la primera carta, però el mateix
Seeger va contestar a mà i personal-
ment totes les missives fins al final,
quan «les dictava a la seva dona, que
les escrivia a màquina». I en aque-
lles cartes –el contingut personal no
surt a l’exposició–, Nadal va conèixer

un home «senzil, humil, generós i
amb molta animadversió cap als di-
ners, a qui atribuïa molts dels mals
del nostre món». Un exemple de la
«generositat» de Seeger, explica Na-
dal, queda recollida en una de les
cartes. «Li vaig escriure una vegada
per demanar-li si em podia enviar

un cançoner dels Estats Units i ell
em va contestar: ‘Ramon, el canço-
ner que em demanes està exhaurit
però he trobat una còpia a la meva
biblioteca i te l’envio’. Era així».

Seeger estava convençut que «la
música podia canviar el món i que,
sobretot, les persones havíem de

SUSANA PAZ MANRESA

El missatge actual de Pete Seeger
Manresa reivindica la figura del cantautor i activista nord-americà amb una exposició a la Plana i un concert al Kursaal

Homenatge

EXPOSICIÓ

«El poder transformador de la cançó»

Lloc: Espai Plana de l’Om de Manresa Dia: fins
al 13 d’octubre, de 17 a 20 h Entrades: gratuïta.

OSCAR BAYONA

Ramon Nadal davant d’un dels plafons de l’exposició creada amb els seus materials sobre Pete Seeger que es va inaugurar dimecres a la Plana
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sembrar perquè no totes les llavors
creixerien, però algunes segur que
sí». Nadal destaca la personalitat
d’un home que fins a la seva mort va
cantar –i lluitar– per la defensa dels
drets dels treballadors, dels drets ci-
vils de la població negra, contra la
guerra del Vietnam, a favor del femi-
nisme, dels homosexuals, de l’eco-
logia i contra les nuclears, i que no
es va perdre, ja a la vellesa, les ma-
nifestacions de Wall Street.  Mentor
de joves com Bob Dylan, homenat-
jat per Springsteen, que li va dedicar
un disc, per a Nadal l’activista ame-
ricà és, sobretot, «missatge». I aquest
és el deute –en forma de lliçó que
s’ha d’explicar– que va contraure
amb ell: «No es tracta de recordar
Pete Seeger amb nostàlgia sinó fer-
lo present perquè el missatge de les
seves cançons és plenament vigent,
amb receptes per resoldre els pro-
blemes». La lluita de Nadal, com la
dels músics que dissabte actuaran
al Kursaal, encapçalats per Arturo
Gaya, és divulgar a les noves gene-
racions la música i el missatge de
Seeger. El seu llegat.

Cançons transformadores
Una amistat comuna entre Ramon
Nadal i Arturo Gaya (que el 2014 va
muntar el grup Tren Seeger) va pro-
piciar la producció de la mostra que
dimecres va arribar a Manresa i que
ja s’ha vist a Barcelona, Tortosa i
Granollers; i l’impuls de l’associació
Amics de Pete Seeger. Amb el títol El
poder transformador de la cançó,
l’exposició és integrada per dotze
plafons amb imatges inèdites, can-
çons i partitures, així com els aspec-
tes més significatius de la vida de
Pete Seeger: començant per la bio-
grafia (novaiorquès del 1919); la
seva faceta com a compositor i di-
vulgador d’altres cantautors; la seva
filosofia de vida (apuntin: «És molt
important aprendre a parlar amb la
gent amb la qual no hi estàs
d’acord»); les seves influències
(Woody Guthrie i Lead Belly); el seu
front a favor del pacifisme i la seva
relació amb Catalunya.   

UNA TRIA DE CANÇONS
MARTA PICH

Presentació del concert, dilluns passat, amb organitzadors i artistes

El plat fort de l’homenatge a See-
ger serà el concert que demà acaba-
rà aplegant mig centenar de perso-
nes a l'escenari del Kursaal. Actua-
ran dos grups especialitzats en les

cançons de Pete See-
ger: Tren Seeger
(Arturo Gaya, Sergi

Trenzano, Kike Pe-
llicer i Cati Plana) i els locals Els See-
gers (amb Pep Gasol, Rah-mon
Roma i August Garcia, creats el
2002) i formacions del territori en
un recital concebut per a l’ocasió.

A la primera part hi actuaran els
grups locals: Els Seegers, els ba-
gencs Barba-roig (Joana Guàrdia,

Albert Camprubí, Jaume Forns, Jor-
di Llatjós, Josep Pinyot, Francesc
Vallespí i Manel Villaplana) –que
han tornat als escenaris després del
festival d'homenatge als 50 anys del
mític Grup de Folk, que es va cele-
brar el 2018; el Cor InCordis (que
obrirà la vetllada); el trio integrat per
Lou Hevly, Alba i Sara Sanfeliu; el
grup format per Roger Camprubí,
David Casas, Alba i Sara Sanfeliu i
Ramon Elias, i un altre amb Lluís Pi-
ñot, Lluís Atcher, Amadeu Rossell i
Miqui Giménez, a més a més d'un
grup de Minyons Escoltes i Guies. A
la segona part del concert, actuarà
el grup Tren Seeger i el concert es
clourà amb la interpretació conjun-
ta de tres cançons: Baix a la vora del
riu, Guantanamera i Junts en sorti-
rem. El recital el presentarà Llorenç
Planes i es repartirà un cançoner.
Després del concert a la Sala Gran
del Kursaal, Els Seegers oferiran un
final de festa al pati del teatre.

S.P. MANRESA

La veu del referent del folk
amb mitja dotzena de grups
CONCERT

Homenatge a Pete Seeger

Lloc: Sala Gran del teatre Kursaal de Manresa.
Dia i hora: dissabte, 21 h Entrades: 15 euros; 12
membres del Galliner, majors de 65 anys, menors
de 25 i estudiants de música. www.kursaal.cat

«If I Had A Hammer»
 (Si tingués un martell). «Tracta de la
voluntat d’anar per tot arreu recla-
mant justícia (el martell), amor (la can-
çó) i els perills de la guerra, els odis, les
intoleràncies (la campana)».

«Where Have All The Flowers Gone»
 (On han anat les flors) «Una gran
cançó antibel·licista que avisa que a les
guerres queden els nois morts al front,
però els que les han provocat, se’n sal-
ven. Al final diu: quan ho
aprendrem?».

«We Shall Not Be Moved»
 (No serem moguts). «Un vell espiri-
tual negre que s’ha anat transformant
segons les circumstàncies. I sempre
com a cant de protesta. Els anys 30
cantaven «El sindicat està amb nosal-
tres», els anys 60, quan es manifesta-
ven pels drets civils, Seeger cantava:
«Blancs i negres junts»; els 70 tenia lle-
tra ecologista, «Partim la llenya, no
àtoms» (contra les centrals nu-
clears), i els anys 80 Pete Seeger
cantava per la igualtat d’homes
i dones i contra la discrimina-
ció, amb estrofes com «els gais
i els heterosexuals, tots
junts».

«The Rainbow Race»
 (Una raça de molts colors). «La Hu-
manitat té molts colors, però l’ideal és
que totes les races visquin juntes, en
pau i estimació».

«To My Old Brown Earth»
 (A la vella terra de color marró).
«Una mena de testament, desitjant
que els que el sobrevivim, conservem
el planeta net I en pau.

«This Land Is Your Land»
 (Aquesta terra és teva). «Un clam
contra la propietat privada, perquè es-
tableix desigualtats entre les perso-
nes».

«Passing Through»
 (Estant de pas). «Aquest tema re-
passa des de la Creació, la crucifixió de
Crist, la guerra fratricida americana i
l’última guerra mundial, amb el mis-
satge que en aquest món tots som ger-
mans i estem de pas, deixant a l’aire la

pregunta de si val la pena
morir per uns ideals».

(*) Tria de cançons elabora-
da per Ramon Nadal
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