
Presentació
Aquest treball tracta sobre el fenomen de la Nova Cançó, un moviment cultural 
que va tenir lloc durant la dura dictadura de Francisco Franco a l’Estat espanyol 
per defensar els drets culturals de Catalunya i sobretot la llengua catalana per 
mitjà de la música. L’elecció d’aquest treball ha estat fruit de la meva passió per 
la història, lligada a l’interès d’aprendre sobre els moviments socials i culturals 
d’una època per entendre la manera de viure-la. Moviments que fossin no do-
cents, a fi que pogués descobrir conceptes nous sobre la història de Catalunya 
els quals no són ensenyats a l’aula però formen part de la nostra identitat com 
a nació, de què som i perquè som com som. Durant aquest treball es podrà ob-
servar el context històric en què es va viure la Nova Cançó; els fets precedents 
a ella els quals, segons el meu punt de vista, van propugnar al seu naixement; 
la Nova Cançó en si mateixa, exposada no com allò que va ser, sinó com petits 
moments que la van fer créixer juntament amb les petites sortides que va trobar 
per escapar-se de la censura; i, finalment, la descendència musical que ens ha 
deixat. Per acabar, es podrà veure la part pràctica, la qual consta d’una entrevis-
ta a un organitzador d’actes de la Nova Cançó i d’una cançó reivindicativa actual 
passada a censura per mi mateixa.

Alumna: Laura Polo Dalfó
Tutora: Mònica Sirisi Dolcet

La veu d'un poble





Metodologia
La realització d’un treball històric sempre comporta molta lectura i investigació de 
l’àmbit històric, contrastant llibres i testimonis per no deixar cap fil sense lligar. En 
el meu cas vaig començar amb la lectura de diversos llibres, els quals inclouré en la 
bibliografia i webgrafia. L’objectiu de tant contrast era el de no explicar la història 
des d’un punt de vista subjectiu, sinó explicar els fets tal i com van ocórrer sense 
exageracions ni reduccions de l’efecte del moviment. Seguidament vaig tenir l’opor-
tunitat de visitar l’Arxiu Nacional de Catalunya i l’Arxiu Comarcal de la Noguera on, 
amb l’ajuda dels seus treballadors, vaig poder llegir documents que corroboraven la 
informació que prèviament havia trobat i, a més a més, la complementaven. A part 
de la lectura d’aquests llibres i la visita als arxius, també vaig visualitzar algunes 
entrevistes per la web, la qual cosa, lligada amb el que vull que sigui la meva futura 
feina, va fer que decidís entrevistar alguna persona que hagués viscut aquests fets. 
En primer lloc vaig intentar parlar amb en Lluís Llach, i va ser possible durant el 
reduït temps d’un minut, en el qual vaig aconseguir el seu vistiplau per fer-li arribar 
les preguntes al seu representant per correu. Malgrat haver tingut la feina feta i en-
viada, al final no va resultar. Així doncs, vaig començar a fer recerca de persones del 
meu poble que hi havien participat. Jaume Casals, actual llibreter de Balaguer però 
antic organitzador d’actes de la Nova Cançó, va acceptar que li fes unes quantes 
preguntes i respondre-les sense cap mena de censura. Amb tota aquesta informació 
vaig poder completar aquest treball històric, el qual penso que exposa els fets tal i 
com van passar explicats des de diverses fonts. 

Cos del treball
La primera part del treball ens parla del context històric de l’època de la Nova Can-
çó, amb un règim dictatorial comandat per Francisco Franco Bahamonde entre 1939 
i 1975. Durant aquesta dictadura hi va haver molts exilis i també repressions, so-
bretot culturals i ideològiques; de fet, la majoria d’intel·lectuals es trobaven a l’exili 
i escrivien la seva obra des d’allí. Cal dir que aquesta dictadura va anar entrant en 
decadència i si dividim el període en quatre parts, podem dir que la tercera part va 
ser la de «relaxació militar», en la qual la repressió es va reduir una mica a causa de 
la seguretat que sentien els militars. Fou aquest moment el que va ser aprofitat per 
alguns catalans per fer néixer el moviment de la Nova Cançó.
Seguidament faig una pinzellada dels tipus de repressions que hi havia, des de les 
més conegudes, com eren les violentes, fins a les més amagades com és, encara a dia 
d’avui, el fenomen dels nens robats. A més a més, exposo què era la censura i els àm-
bits on era present, per tal d’entendre contra què va lluitar la Nova Cançó. He pogut 
veure que els temes bàsics que estaven censurats eren tres: qualsevol lletra o imatge 



que atemptés contra la religió cristiana; la unitat d’Espanya, afegint aquí exaltacions 
regionals o nacionals, o qualsevol esment que tingués connotacions sexuals. 

Disc censurat pel règim
A continuació és el torn dels precedents a la Nova Cançó, que van tenir lloc en el 
període que a mi m’agrada anomenar «prehistòria de la Nova Cançó». N’he destacat 
dos fets: l’Afer Galinsoga i els Fets del Palau. El primer va consistir en un boicot al 
diari La Vanguardia perquè el seu director, Lluís de Galinsoga, havia dit textual-
ment, dirigint-se a un mossèn: «Todos los catalanes son una mierda», només pel fet 
que el seu sermó havia estat pronunciat en català. Els revoltats van aconseguir que 
Galinsoga fos destituït del càrrec. Per altra banda, durant els Fets del Palau des del 
segon pis del Palau de la Música es van llançar uns fulls volanders titulats «Us pre-
sentem al general Franco», en els quals aquest era durament criticat. Aquest acte va 
ser provocat per la prohibició del règim de cantar el «Cant de la senyera» durant la 
celebració del centenari del naixement de Joan Maragall.

A partir d’aquí ja arribem a l’any 1961, quan comença el que és conegut explícitament 
com a Nova Cançó. Durant els tres últims mesos de l’any tenen lloc dos actes de petit 
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aforament però de gran importància per al moviment, dos actes que es consideren 
els primers d’aquest llarg viatge de recuperació de la llengua catalana. En el segon 
d’aquests va ser la primera vegada que la Nova Cançó era anomenada en un periòdic. 

Seguidament, per poder continuar amb la història del moviment, n’hem d’explicar 
els principals protagonistes, Els Setze Jutges, un conjunt de cantautors que van 
alçar la veu en català tot evitant censures. Aquest nom tan peculiar procedia d’un 
embarbussament català i a més a més era significant de la seva voluntat d’observar 
i jutjar la realitat que els havia tocat viure i que tantes ganes tenien de canviar. 
La resta de les parts de la història de la Nova Cançó se centren en actes determinats 
que van fer créixer el moviment, juntament amb dades que ratifiquen aquest creixe-
ment, com són les de l’any 1962 en què van sorgir diferents mitjans de comunicació, 
reflexió i edicions per complementar tot l’èxit existent; van aparèixer nous intèrprets i 
conjunts musicals, i, a més a més, va tenir lloc un dels primers concerts amb gran afo-
rament, protagonitzat pel grandíssim cantautor valencià Raimon. A partir d’aquest mo-
ment la Nova Cançó no va parar d’augmentar en popularitat, fins al que a mi m’agrada 
anomenar el moment culminant del moviment, el setembre de 1963. Era la sessió final 
de la cinquena edició del Festival de la Canción Mediterránea, un concurs de cançons 
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en diverses llengües celebrat a Espanya, un concurs espanyol en el qual va guanyar 
una cançó catalana: «Se’n va anar», interpretada per Raimon i Salomé. A partir d’alesho-
res es va canviar el sistema de vots d’aquest concurs i mai més no s’hi va presentar una 
cançó catalana. Tot un èxit a ulls dels catalans i catalanes del moment.
Entre tots aquests creixements faig un petit parèntesi per mencionar tres actes im-
portants que es van esdevenir a la capital de la Noguera, la meva comarca, Balaguer. 
Raimon, Lluís Llach i La Trinca van ser rebuts per aquesta ciutat i, segons afirma Jaume 
Casals, organitzador dels actes, van tenir gran èxit de públic, però fou molt minsa la 
col·laboració en els preparatius. Seguidament, esmento dos dels projectes que es van 
haver de fer per poder evitar la censura i la repressió envers el creixement de la cançó 
catalana: l’escolta de gravacions i les audicions en directe dels cantautors del moment 
en un soterrani o la creació de les Botigues Ona. 
Finalment, explico la descendència que ens ha deixat la Nova Cançó, la qual a dia d’avui 
continua sent vigent, com per exemple el festival de música catalana Canet Rock. 

Conclusions
L’experiència que m’ha proporcionat dur a terme aquest treball ha estat molt grati-
ficant. He pogut aprendre moltíssimes coses que desconeixia sobre la història social 
i cultural de Catalunya. Normalment, la història acostuma a ensenyar-se des d’un 
punt de vista político-militar, deixant de banda la cultura que es produïa en aquell 
moment. Cal prendre consciència que tot el que succeeix en una època afecta de 
manera directa i notable la seva empremta cultural.
Crec que aquesta lluita és ignorada per la història i, per tant, també per la majoria dels 
joves i alguns adults, que teòricament l’haurien de conèixer. He arribat a la conclusió 
que generalment només són les persones vinculades a la música les que coneixen la 
importància d’aquests fets històrics i en prenen exemple per expressar com viuen, 
com pensen i què són. Queda demostrat això, doncs, quan parlo amb en Jaume Casals 
i em confirma que tot el que ell va fer, juntament amb els seus companys, no troba 
que sigui valorat en el present. Em parla de l’apatia que es presenta actualment en 
l’àmbit polític, perquè, al cap i a la fi, la Nova Cançó no va ser més que una eina cul-
tural amb fins polítics. Una eina que va pretendre fer créixer Catalunya com a nació 
per retornar-li els seus drets polítics. Però també em parla de com els músics d’ara 
presenten un paral·lelisme amb la Nova Cançó, cada vegada més.
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