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Uns quants duhtes pendents
sobre cancons tradicionals
Josep Viader i Moliné

E

n el camp de la canfó tradicional catalana sovint hi trobetn coses hen
intercssants que ens otnplen de dubtes i a voltes acabetn sense treure'n la
soliició,
Bé, és veritat que la transmissió oral de les melodies populars, que solament
mes tíird passEiren EI ser transcrites i impreses, ha tet que no totes les versions
que ens hiin ¡irrihat repRxlueixin exactament i fidelmcnt el fet musical i fins i tot el text aplicac.
Malgrat aixo, en la majoria deis casos trobem unes característiques comunes que ens ajuden
a classificar una can(;ó cotn a catalana estricta o de les contrades veínes que amb nosaltres
teñen o han tingue alguna relació social i cultural.
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Un deis comen^aments mes interessants melódicament és,
sens dubte, el de «Muntanyes regalíides» en les seves bellíssimes
sis primeres noces; do-mi-sot'SÍ-do4a-so[,.. No l'he vist reprcxluít
a cap alera can^ó de les nostres contrades, i fins ben poques
vegades en la música culta. Admiro el virtuosisme del cantor
popular que afines degudament aquest arpegl can bell que ens
enlaira vers els cims del Cantgó..,

Tot aíxó ve a to si ho apliquem a una can^ó tradicional,
popular i escimadíssima de Cüts els catalans que l'hem escoltat
interpretada peí Mestre Pau Casáis i pels orfeons i cors mes
prestigiosos de la noscra térra: «El cant deis ocells».
Ja a la segona Ifnia del text la música juga amb aqüestes
perilloses notes, pero encara ordenadament, del DO diesi al LA
sense passar peí SI, o del SI bemoll al DO natural si convé. Pero
és a la tercera línia quan es presenta el cemut interval: «en la nit
mes dicxo...sa>'. He buscat molt i no he trobat cap mes camjó
amb aqüestes caracterísciques. Podría pensar-se en una
transcripció inicial equivocada, o en una variació virtuosista
d'algun cancaíre popular, o bé... Quí sap! El cas ésque cxisteixen
canfons gpirel:!é identiques sense aquest famós DO diesi, com ara
"Els contrabandistes", i adhuc alcres versíons del mateix texc
Cree que ara seria una falta greu precendre de corregir alio
que el poblé i els millors arcistes han acccptat així, períi he volgut
dir que cada vegada que l'escolto, a mes d'emocíonar-me per la
seva bellesa i encertada interpretacid, em fa venir una sensació
d'intranquiMitat que em condiciona el goig experimentat.

Un altre cas dubtós se'm presenta en fer cantar "En Pere
Gallarí», que Amades defíneíx com a recollida a la Catalunya
Nord. El text ens cunta com en Pere puja dalt d'un arbre per
«veure el Francolí». A aquelles contrades no hi ha cap riu ni riem
amb aquest nom, encara que síexisceíx a les terres carragonines, i
no m'explico com des de dalt d'un arbre pirinenc es pogués veure
el famós encara que pecit riu. Mogut per aquesta curiositat hi he
pensat moltes vegades, arribant a la conclusió que el text original
devia ser així: «Se'n puja ádt J'im arhr<í, per fieure un francolí, les
hra.nq\ies eren giíerxes i en va lumbar, {amhh>. Així sí que Higa tot;
vol agafar (beure) un ocellet (francolí) i la branca no l'aguanta i
cau. Pobre Pere...!
Escic segur que no faltaran filólegs i folkloristes que puguin
assessorar-me miltor. Gracies per endavant.

El regust d'arrels gregoríanes que respiren moltes de les
melüdies tradicionals fa que hagi prosperar la seva versió escrita
en el que ara en diem tonalitacs en mcxie menor. Aixo ens porta a
un jüc ben variat de cipus d'escales en la grafía accual: naturals,
melódiques i harmóniques. Si cantem alguna vegada l'escala de
RE menor amb totes les notes naturals h¡ pcrcebrem, sens dubce,
un regust d'antiguitat que ens deleix, Identicament succeeix si
busquem la mateixa gamma usant el SI bemoU. Amb aquescs dos
tipus hi trobarem la gran majoria de les nostres meltxlies.
No passa així amb les que usen (harmóniques) el Si bemoH i
el DO diesi. Aquest Do diesi (sensible), sobrevingut en época
mes propera a nosaltres, ens fa sospicar de la seva originalitat
cantada o escrita. La serie melódica de RE a RE amb la segona
augmentada entre el SI bemotl i el Do diesi ens transporta a
músiques forasteres própies del sud del mar llatí. Gairebé sempre
bi crobem una barrera entre el SI i el DO que evicen aquest
interval «oriental», rescant així l'ámbit melodic entre el DO diesi
i el SI bemoll sense relaciú immediata entre ells. Practicament es
tracta de la quinta RE-LA ampliada per baix amb la sensible, i
per dalt amb la sisena (SI bemoll).
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