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El Uibre que ens presenta el catedrátic d'Institut Mario Sasot és un recuU de 
canfons d'autor —joglars de frontera— de la franja catalanófona de l'Aragó. 

L'antología s'estructura en sis apartats dedicats ais autors i grups i les seves 
obres, prologats per una extensa introdúcelo on l'autor exposa el context histó-
rico-cultural del moment, com també la cronología de la can^ó d'autor, fent 
émfasi ais moments estelars de l'inici, l'época d'esplendor i la decadencia. 

Les primeres décades del segle XX, segons el professor Sasot, recuperen el 
gust peí folklore popular i així grans poetes, sobretot de l'anomenada Genera
d o del 27 —Lorca, Alberti—, composen en métrica popular: coplas, romances. 

La guerra civil, igual que en altres ámbits culturáis, és un periode de reces-
sió en la projecció del cant i la poesia populars. 

L'época franquista oblida el veritable folkorisme d'arrels populars i potencia 
una mena de pseudofolklore basant-se en sentiments, ''sensiblers i maquillats ". 

Les tres décades posteriors a la guerra civil espanyola son qualificades per 
l'autor com "un desert quasi totaF. 

La repressió constant del régim polític vigent no permeté la proliferació 
d'esdeveniments culturáis populars reivindicatius. D'altra banda, les úniques 
manifestacions permeses eren les demostracions folklóriques interpretades per 
les Seccions de la Falange i que representaven el vessant mes ranci, arcaic i 
reaccionari de la idiosincrasia espanyola. 
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Cap a fináis deis 60 comen9aren a sentir-se les primeres can9ons proce-
dents del folk protesta americá (Woodie Gutrie, Pete Seeger, Bob Dylan). 
Autors com Georges Brassens, Jacques Brel o Leo Ferré comencen a ésser 
coneguts a Espanya. 

Aqüestes dues corrents, —el folk americá i la can9Ó francesa—, senyalen 
el rumb nou que prendran les joventuts del nostre país, emprant la can9Ó per a 
denunciar la situació social i política del país, i també per a difondre el desig i 
il.lusió per un canvi radical de societat on es substituexin els valors tradiciona-
listes del régim dictatoria] per altres mes justos i democrátics. 

LA CANgÓ POPULAR ARAGONESA: 

L'iniciador de la can9Ó popular aragonesa fou 1'historiador José Antonio 
Labordeta qui, mitjan9ant la can9Ó, crea una consciéncia nacionalista aragonesa. 

Aquesta génesi, que té lloc a la década deis seixanta, dona pas a una 
época de major esplendor ais setanta. Apareix unja consolidat moviment cul
tural nacionalista i que té el seu millor vehicle d'expressió en les manifesta-
cions musicals i en l'aparició de grups que segueixen el mestratge de Labor
deta. 

La can9Ó popular aragonesa no fou l'únic factor favorable per a la creació 
d'un entom cultural progressista, democrátic i nacionalista. Cal reconéixer la 
seva importancia pero no podem oblidar altres manifestacions culturáis i 
socials que també fomentaren aquell esperit de progrés que inunda l'Aragó a la 
década deis 70. De la má de la can9Ó popular neixeren grups musicals d'estils 
diversos —jazz, blues, pop, rock—, iniciatives cinematográfiques, manifesta
cions plástiques, excel.lents recitáis musicals en entoms antifranquistes. Exis-
teix una cojuntura favorable al desenvolupament cultural aragonés dins del 
qual la can9Ó d'autor esdevé un eix fonamental de difusió i que a mes a mes, 
compta amb el recolzament de prestigiosos i ja reconeguts cantautors d'altres 
nacionalitats de la geografía peninsular, com ara: Paco Ibáñez, Raimon, Lluís 
Llach, Patxi Andión, Ovidi Montllor, entre d'altres. 

Dins d'aquesta época d'esplendor cultural i de consciéncia nacionalista 
s'hi afegeixen, amb major o menor vinculació,una serie d'autors que compo
sen en cátala i com a tal ignorada en cercles de poder. Un petit exemple d'a
questa discriminació feta ais autors de parla catalana és la que denuncia el 
propi professor Sasot en referencia al cantautor saidinés Antoni Abad i que val 
la pena recoUir textualment en aquesta ressenya: " Malgrat haver gravatfms 
ara tres discs de llarga durada, tots ells amb cangons própies, cap antología 
ni estudios de la cangó aragonesa li dedica ni tant sois una línea en el seus 
escrits, tal vegada per no haver estat mai inserit en els cercles de la cangó que 
es movien per la capital de l'Aragó". 
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LA FRANJA. QUATRE MOSQUETERS ENTRE DOS FOCS 

Com déiem al inici de la ressenya, el treball del professor Sasot s'estruc-
tura en sis grans blocs antológics precedits d'un exhaustiu próleg d'estudi del 
context socio-cultural on es desenvolupa la can9Ó popular d'autor. 

Aquests sis blocs poden subdividir-se en dos blocs que es refereixen ais 
quatre pioners de la can^ó —quatre mosqueters— i dos mes, pels dos grups 
que anomenaríem continuadors —altres veus, altres intents—. 

L'estructura simétrica de cadascun deis capítols de 1'antología ens permet 
conéixer la biografía, l'obra, la discografia i un recuU de les lletres de les 
canfons mes representatives deis cantautors i grups de mes ressó de la Franja 
de Ponent. 

Presentarem a grans trets i només amb la idea de bosquejar cadascun deis 
cantautors —l'estudi important i complert és la propia obra—, per donar una 
succinta visió de la seva personalitat i obra. 

ANTÓN ABAD. Saidinés. Una obra de gran varietat temática. Influencies 
musicals de George Brassens, Atahualpa Yupanki i del folklorista nord-ame-
ricá Budy Guthrie. 

Les can9ons de n'Abad parlen de sentiments: nostalgia, amor, amistat; de 
tradicions rurals i formes de vida camperola; son crítica a la vida consumista i 
materialista de la vida urbana. L'humor i la ironia son també part del bagatge 
literari de l'autor de Saidí. L'Antón Abad té editats ñns ara tres discos de llar-
ga durada. 

La trajectória de n' Abad té tres etapes ben deñnides: uns inicis influen-
ciats peí moviment hippie. Composa can9ons en cátala i castellá, el contingut 
de les quals té un ciar to reivindicatiu i de protesta. 

Una segona etapa, —de consolidado com a cantautor—, esdevé a partir de 
la celebrado del segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, a l'any 
1986. Una serie de can9ons i poemes d'autors de la Franja van fer conéixer a 
la poblado la vessant cuite i creativa de la seva llengua, es a dir, la seva pro
pia cultura. 

Una tercera etapa ve marcada per l'edició de dos discs, una col.laboració 
discográfica i la gravació d'un CD juntament amb la proliferació de recitáis per 
l'Aragó i altres zones del territori espanyol. 

El seu primer treball discográfic, —Avui és un dia com un altre—, neix a 
partir de 1'amistat amb la cantant de música tradicional Rosa Zaragoza. Aquest 
vinil recopila les can9ons deis primers anys del cantautor. 

Lo ball de la polseguera és el segon disc enregistrat per l'Antoni Abad. 
Son deu can9ons brillants i for9a treballades. Les lletres d'aqüestes can9ons, 
així com les del primer disc, s'han publicat com a textos poétics. 
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La tercera escomesa discográfica del compositor de Saidí rep el nom de 
Cap problema. Envoltat d'un to irónic, Abad ens descriu vivéncies i experién-
cies própies. L'obra és una mostra de l'estat de desencís que pateix el cantau
tor: "un nou virus ha vingut a visitar-nos: crisi". 

ÁNGEL VILLALBA. Nascut a Favara (Baix Matarranya).L'obra del fava-
rol Villalba s'estén al llarg de mes de vuit anys de treball musical i presenta una 
evolució notoria encara que presenta trets comuns en el que fa referencia a la 
temática i a l'ús de la llengua plena de localismes i vocables propis de la zona. 

L'obra d'Ángel Villalba s'estén al llarg de vint anys i si bé, está caracte-
ritzada per una evolució concreta, també té trets comuns peí que fa a la temá
tica i a la llengua. 

La llengua emprada peí cantautor faverenc es caracteritza per la utilització 
d'un léxic clarament marcat pels localismes, pie de girs i expressions típiques 
de les terres del Matarranya. Variants morfológiques i fonétiques fan, junta-
ment amb el repertori léxic, que la llengua d'en Villalba sigui molt expressiva 
i representativa d'un determinat lloc geográfic. 

Els temes de les cangons son variats pero teñen dos eixos comuns que ver
tebren la totalitat del seu repertori: el compromís de Fautor amb l'home de la 
seva térra i la seva ideología Uibertária. 

Així dones, no ens ha d'estranyar que la solidaritat, la igualtat, l'antiauto-
ritarisme, l'anticlericalisme i l'anticapitalisme siguin motius centráis de les 
seves can9ons. 

TOMÁS BOSQUE. Nascut a la Codonyera (Matarranya). S'iniciá en el 
món artístic l'any 68. Ais anys setanta, época d'esplendor de la can9Ó popular 
d'autor a l'Aragó, participa en nombrosos recitáis individuáis i collectius per 
terres aragoneses. 

El primer disc, gravat l'any 77, conté un total d'onze can9ons, dues de les 
quals son en cátala. Una segona experiencia discográfica, anys mes tard, el 
porta a gravar un nou disc. Aquest, amb can9ons únicament en castellá. 

Molt aviat, l'any 79, Bosque deixa la guitarra i la veu per dedicar-se a estu-
dis musicals. No obstant, continua composant can9ons i poemes. 

Com a militant comunista que és, entén la can9Ó popular com una eina de 
Iluita cultural necessária peí progrés del poblé aragonés. Aqüestes i d'altres 
reflexions sobre la funció social de la can9Ó i els cantautors queda reflectida en 
una llarga entrevista publicada en el Uibre La canción popular aragonesa. 

Les can9ons de Tomás Bosque parlen deis camperols, món que coneix a la 
perfecció ja que visque fms ais vint-i-quatre anys a la seva població, treballant 
les terres del seu pare. 

Un to tendré, sincer i honest caracteritza les can9ons del codonyenc. Les 
dues can9ons gravades en cátala parlen del pensament social i moral de 1'autor. 
L'ús de la polimetria i la retórica en la lletra de les can9ons demostren el bon 
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coneixement que té Fautor deis elements poétics que empra: "d'esta térra 
bono/a on creixeran flors" (la Uibertat). 

L'estil del cantautor de la Codonyera és senzill arrelat a la térra i al poblé, 
no exempt de notables imatges estilístiques. 

LOS MAELLANS. Duet musical de Maella format per Josep María Puyol 
(veu, i guitarra) i Miquel Estaña (bandurria, llaüt, acordió i harmónica). 

Los Maellans és un grup que neix ais anys setanta fruit d'un context rei-
vindicatiu i de Uuita social al camp aragonés. 

La prodúcelo musical del dúo Los Maellans son unes dotze can9ons, qua-
tre de les quals son interpretades en cátala. 

La temática central de les can^ons catalanes es centra en l'home del camp, 
el seu entom i les difícils condicions en qué treballa. 

Les influencies del grup son príncipalment en Raimon de la primera época. 
La Bullonera i l'italiá Doménico Modugno peí que fa referencia a les tonades 
Ueugeres d'estil romántic, com per exemple, Frontera amb Catalunya. 

Los Maellans no van arribar a gravar cap disc malgrat teñir ofertes deis pro-
ductors discográfics aragonesos per a participar en gravacions col.lectives. Sola-
ment es conserva una maqueta d'un deis seus concerts celebrat a Batea l'any 1978. 

ALTRES VEUS, ALTRES INTENTS. 

DÚO RECAPTE. Des de l'any 1993 un grup nou apareix dins de l'esce-
nari musical. És el grup Recapte, format per Antoni Bengoechea i Mario Sasot 
—autor del Uibre—. En Bengoechea, calaceitá, és la veu del grup i en Sasot, 
saidinés, acompanya la veu d'en Bengoechea amb la bandurria. 

Els Recapte —antic ápat de gran varietat d'ingredients i de cocció elabo
rada i molt lenta—, difonen en els seus recitáis la poesia deis poetes contem-
poranis locáis. 

Els poemes seleccionats per Bengoechea —expert rapsode— i Sasot son 
d'autors com Antoni Abad, Desideri Lombarte i d'altres. 

La temática poética és variada i contraposada: poemes tendres i durs, poe
mes irónics i seriosos. 

La música que acompanya els poemes és una barreja d'estils, generes i 
melodies on trobem influencies tan dispars com la deis Beatles, Lluís Llach, 
Chick Corea o de Johan Sebastian Bach. 

GRUP REDABLES. Format per un grup de joves mequinensans que com
binen una fidelitat a la tradició de la seva térra —redoble és una eina antiga 
usada al camp— i la seva passió peí rock and roll i el rythim and blues. 



384 MiQUEL MARCO I ARTIGAS 

El grup está formal per José Manuel Roca (baix), Javier Ventura (guitarra 
solista), Alberto Rodes (batería). Anteriorment formaven part del grup José 
Manuel Moneada (guitarra rítmica), nebot del conegut escriptor mequinensá 
Jesús Moneada i Mónica Navarro (veu i teclats), que deixá la formació per 
incorporar-se a l'orquestra Tándem, de Lleida. 

El repertori musical del grup inclou una cangó en cátala —Country de 
Vallasserra— que parla de diverses histories i llegendes nascudes a les dife-
rents partides de Mequinensá. 

No han enregistrat fins ara cap disc pero, van fer una maqueta en la seva 
primera etapa amb el nom de Único Testigo. Aquest treball conté cinc can9ons 
de temática amorosa i l'encap^ala l'esmentada canfó en cátala, Country de 
Vallasserra. 

És, en definitiva, el Uibre d'en Sasot, un gran recorregut per la can9Ó ara
gonesa d'autor. Una difusió de la can9Ó catalana popular de la Franja de Ponent. 

És una obra que ens fa reflexionar sobre resfor9 i treball d'un grup d'ara-
gonesos entossudits a enaltir la seva llengua i Iluitar per una societat mes justa 
des del vessant de la can9Ó popular. 
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