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Habitantes de Alfa-Centauro encuentran la sonda Voyager, Ismael Serrano
Viajando en la eterna noche espacial
nuestra pequeña nave sideral
fue a dar con aquella sonda llamada El viajero.
fue a dar con aquella sonda llamada El viajero.
El hallazgo causó gran conmoción,
el fútil cosmos detuvo el reloj.
No estamos solos en este maldito universo.
En la sonda encontramos,
bellas canciones de amor,
imágenes, sones extraños
de un remoto mundo mejor.
¡Qué raza singular!
Un ser humano será
quien ponga fin al dolor.
Nuestros sabios tuvieron que concluir,
que una civilización así,
habría encontrado por fin la paz y la armonía.
Ellos habrán desterrado las guerras,
el hambre, la desigualdad, las fronteras.
Nos han de enseñar a cantar tan bellas melodías
Rumbo al planeta azul,
Tierra lo llamaban ellos,
aquellos que darán luz
a este oscuro universo.
Reímos (alguien lloró).
Toda la tripulación
era un manojo de nervios.
Nuestra mente se puso a volar:
sus verdes bosques, su profundo mar,
inmaculados brillarán bajo un limpio cielo.
Decidimos por fin aterrizar,
dónde estaría el cénit de la humanidad:
África, donde habitó el humano primigenio.
Qué gran celebración,
la noche llegaba a su fin,
pronto una hermosa lección,
nos enseñará a vivir.
¡Qué raza singular!
Un ser humano será
quien ponga fin al dolor.
Habitantes de la tierra,
nuestra pequeña divinidad,
venimos en son de paz.
Tal i com es pot llegir a l’àlbum “Sueños de un hombre despierto” (2007) d’Ismael Serrano en el que s’inclou aquesta cançó:
“Les sondes Voyager, llançades el 1977 per a explorar els confins del sistema solar, porten un disc d'or amb una selecció
d’una hora i mitja de durada de música provinent de diverses parts i cultures del món, salutacions en 55 idiomes humans,
una salutació del llavors Secretari General de les Nacions Unides i l'assaig Sons de la Terra, que és una barreja de sons
característics del planeta. També conté 115 imatges on s'explica en llenguatge científic la localització del Sistema Solar, les
unitats de mesura que s'utilitzen, característiques de la Terra i característiques del cos i la societat humana. Es va dissenyar
amb l'objectiu de donar a conèixer l'existència de vida a la Terra a alguna possible forma de vida extraterrestre intel·ligent
que ho trobés, i que a més tingui la capacitat de poder llegir, entendre i desxifrar el disc. Alguna sonda ha abandonat ja els
límits del sistema solar i vaga per l'espai infinit. No pensaria un extraterrestre que trobés aquestes sondes, a l'escoltar la
música que transporta, que la raça humana s'acosta al diví i ha d'haver superat les guerres i les desigualtats? No
transmeten això les cançons de Mozart o els Beatles?”

7

PRELUDI
La música i la pau, són dos conceptes que poden ser entesos per separat, però també en comú,
ja que les relacions entre un i l’altra al llarg de la història han estat més properes del què ens
podem imaginar.
En aquesta investigació es vol aprofundir en aquestes relacions, sent un tema molt i molt ampli i
marcant potser, el punt de partida sobre un tema que sembla no tenir punt final. L’atenció es
centrarà sobretot en la música occidental, i en l’estil de la música clàssica, del jazz i de la música
pop-rock dels darrers cinquanta anys.
La investigació consta d’un primer apartat introductori en el que es defineixen ambdós conceptes
per separat. Sobre la música, s’emfatitza en la idea d’aquesta com a mitjà d’expressió i
comunicació, de sensibilització, de participació, d’unió i forma de teràpia. Sobre la pau, es farà un
repàs breu i històric de diferents interpretacions del concepte, centrant l’atenció sobretot en la
concepció de la ‘pau negativa’, de la ‘pau positiva’ i de la cultura de la pau.
Tot seguit, es farà una breu presentació-resum de tot el què serà considerat en la investigació, una
investigació de caràcter sobretot descriptiu però que s’intenta aprofundir en aquest apartat en
l’anàlisi, intentant desgranar les relacions que hi ha hagut entre ambdós conceptes des d’un punt
de vista teòric.
Posteriorment i entrant en matèria, l’anàlisi es centra en la música clàssica occidental en relació
amb la pau, fent breus pinzellades a algunes composicions del Renaixement al Romanticisme i
sobretot en la música del període del post-Romanticisme i del Segle XX, així com d’altres
esdeveniments musicals que van portar a diferents músics o col·lectius a posicionar-se davant la
realitat de certs fets polítics i socials. També es destacaran alguns músics a títol personal
remarcables en ambdues disciplines, i finalment a diferents iniciatives que es duen a terme en
l’actualitat en les que mitjançant la música clàssica s’intenta construir una cultura de pau.
Un segon apartat centrarà l’anàlisi en la música de l’estil Jazz, posant especial atenció entre el
naixement d’aquest estil, així com de l’evolució i aparició de diferents estils musicals lligats a la
realitat social d’Estats Units d’Amèrica.
Per últim es fa una anàlisi de l’estil de música pop-rock dels darrers cinquanta anys, emmarcat en
Europa i Estats Units d’Amèrica sobretot, que serà el punt d’inici per destacar a diferents cantants i
grups, macroconcerts, cançons i iniciatives musicals actuals que es duen a terme per construir una
cultura de pau mitjançant la música.
Finalment s’inclouen tres annexes finals per tal d’ampliar alguna de la informació citada al llarg del
quadern, com són algunes orientacions didàctiques per dissenyar activitats, un llistat de cançons
sobre temàtiques relacionades amb la cultura de la pau, i reflexions sobre les intervencions
artístiques –musicals- en contexts de violència.
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1. LA MÚSICA I LA PAU:
La música
"La música és l’art de l’imaginari per excel·lència –un art lliure de tots els límits imposats per les
paraules, un art que toca la profunditat de l’existència humana, un art de sons que creua totes les
fronteres” 1.
Daniel Barenboim
Des dels principis de la humanitat la música ha estat present en totes les societats. De fet imaginar
una societat sense música pot arribar a resultar impossible. La música és present en la realitat que
ens envolta, sovint i fins i tot sense adonar-nos-en, ella ens acompanya ja sigui sonant a la ràdio o
a la televisió, al supermercat o botigues, als bars o restaurants, als mitjans de transport, pels
carrers... La música sona també en esdeveniments socials i culturals, en actes populars diversos
com poden ser manifestacions, concerts, partits de futbol...
Segons Daniel Barenboim la música té característiques implícites en ella mateixa com són la
imaginació, la llibertat i la profunditat, a més de tenir la capacitat de creuar fronteres. Però aquestes
característiques no són les úniques que podem trobar en la música. Segurament cada persona pot
dir-hi la seva sobre el què és o significa la música.
El fenomen de la música tal i com comenta Josep Martí, es pot observar des de perspectives molt
diferents:
“La més habitual és la de considerar la música com art, i per tant se la intenta entendre
bàsicament en termes d’estètica, establint al mateix temps les diferents corrents
estilístiques que es van configurant a través de la història. La música és «L’art de combinar
rítmicament els sons amb la finalitat d’expressar emocions o sentiments»; és la «successió
de sons modulats per recrear l’oïda», ens diu del Diccionari Ideològic de la Llengua
Espanyola de Julio Casares. No obstant, quan centrem la nostra atenció en les
significacions, usos, i funcions que rep la música, observem fàcilment que aquesta pot ser
també moltes més coses, que són al cap i a la fi les que ens expliquen la seva innegable
importància social” (2000:10).
Tal i com comenta Johan Galtung:
“L’art pot elevar-nos més enllà del què és comú i corrent. L’art pot fer que ens oblidem
d’allò comú, catapultant-nos per uns moments cap a allò virtual, un nivell més espiritual a
on coneixem allò pur, una realitat distant, una forma en l’espai (art visual, escultura) i/o en
el temps (música, literatura), separada de la realitat empírica (…). Aquest impuls pot unirnos. Hi ha una certa credibilitat en això. Nosaltres estem desarrelats del bé, afectats, atrets
per l’art del nostre aquí i ara, amb tot el dolor i plaer, en el món de l’artista que ens omple
amb una mica de la seva forma i contingut, de manera que ens uneix, fent-nos un en l’art
(…). L’Art és poder (…) aquesta unitat serà la conductora de la pau” (Urbain, et ál. 2008:
54).
La música permet expressar i comunicar les nostres emocions, sentiments, situacions viscudes,
sobre el què passa en nosaltres mateixos, així com també a nivell general, sobre el món que ens
envolta, l’època i situacions que vivim, sent inseparable de la realitat social, política, econòmica i
cultural (a la vegada que contribueix a construir aquestes realitats), adoptant també un paper
rellevant en el nostre procés de socialització. Tal i com comenta Elena Díez:

1

Fenced in all round. <http://mondediplo.com/2004/06/07barenboim?>
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“L’art és un mitjà de comunicació i, com a tal, transmet sentiments múltiples i variats com la
dolçor i l’amor, actuacions de protesta, fins a missatges i reflexions sobre la pau i la
violència. Aquesta capacitat de comunicació de les obres d’art implica la transmissió de
valors i conductes de comportament (...) En segon lloc, i dins del procés de socialització,
l’art fomenta e impulsa la cohesió grupal, contribuint a ubicar a l’individu o grup en el micro i
macrocosmos” (2004:69-72)2.
violència. Aquesta capacitat de comunicació de les obres d’art implica la transmissió de
valors i conductes de comportament (...) En segon lloc, i dins del procés de socialització,
l’art fomenta e impulsa la cohesió grupal, contribuint a ubicar a l’individu o grup en el micro i
macrocosmos” (2004:69-72)2.
La música és una forma de comunicació diferent a les paraules, tot i que evidentment hi ha moltes
cançons que fan ús d’aquestes, reforçant el missatge que es vol transmetre i subratllant-ne el
significat. En les obres i cançons instrumentals potser podem tenir dubtes de si realment poden
expressar o no certes idees. Tal i com comenta Pep Alsina “La música per sí mateixa, és incapaç
d’oferir un significat únic e inequívoc sense algun tipus de reforç o referent. La música és
polisemàntica, però és el llenguatge idoni per transmetre sentiments” (1996: 61). Ara bé, cal saber
que la música s’ha dotat d’un propi llenguatge musical (per exemple forts, pianos...), per intentar
descriure el missatge que es vol transmetre, i tot i que aquest no sigui una raó suficient per
entendre el significat, sempre es poden saber els motius que van motivar a la composició de l’obra
o cançó.
En les obres vocals i cançons, amb el recolzament de les paraules són mostra de que es vol
comunicar algun missatge concret, ja que han estat premeditades, de manera que ens estan
transmetent algunes situacions viscudes o potser imaginàries. Aquestes ens permeten reflexionar
sobre allò que les i els músics ens estan comunicant, i potser, ens permetran canviar també la
nostra actitud i comportament davant de la situació que ens exposen. És evident que tot i que la
lletra de la cançó permet emfatitzar el missatge que es vol transmetre, la música, els sons,
segueixen tenint un paper fonamental, ja que poden aconseguir captar l’atenció d’aquell que ho
escolta d’una manera diferent de com seria, si per exemple la lletra fos recitada.
L’art és aquell mitjà d’expressió que sorgeix de la voluntat de la persona que vol crear de forma
conscient o inconscient (o a vegades sota una obligació forçada) alguna obra per intentar descriure
el món que l’envolta. L’artista ens fa conèixer la seva creació, convertint la seva individualitat en
social i així compartir idees i experiències. Ara bé, quin ha de ser el paper de l’artista? Tal i com
ens pregunta Yehudi Menuhin “L’artista pot contentar-se amb «fer carrera» o ha de ser un ferment,
un despertador de consciències, un «revolucionari»?”3.
L’art pot ser el vehicle per resistir davant de la crueltat del món, generant valors de solidaritat, de
noviolència i de diàleg. És un procés viu de creació i dinamisme, de comunicació, de somni,
d’utopia, d’emocions, convertint-se a vegades en l’únic idioma possible. No només descriu el món,
sinó que el reinventa, el reencanta, el transforma, convidant a la reflexió i generant preguntes per la
vida.
Com a llenguatge artístic, la música és també un mitjà de comunicació i de sensibilització del
públic davant dels reptes del món. Els músics ens han fet i ens fan conèixer el què viuen, ens
informen sobre els seus països, el què passa al món, el què somien... configurant-se les seves
obres i cançons com a testimoni dels fets viscuts o imaginats, i com a font de coneixement que
ens permet construir la realitat social. Les composicions o cançons poden facilitar a la reflexió del
nostre entorn. Potser després d’escoltar alguna peça musical, reflexionarem sobre temes que
abans no havíem imaginat o ni tan sols coneixíem, obrint el nostre camp de visió. I potser a partir
2

A Enciclopedia de Paz y Conflictos (2004). Granada: Universidad de Granada, Instituto de la paz y los conflictos. Colección
Eirene. Elena Díez Jorge, Arte y paz: 69-72.
2
A Enciclopedia de Paz y Conflictos (2004). Granada: Universidad de Granada, Instituto de la paz y los conflictos. Colección
Eirene. Elena Díez Jorge, Arte y paz: 69-72.
3
Yehudi Menuhin i Miguel Ángel Estrella, La música, mensajera de la paz. Le monde diplomatique, nº29. Març 1998.
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d’ara podrem modificar la nostra forma de pensar sobre el tema que ens explica l’autor/a, així com
canviar les nostres actituds i comportaments.
d’ara podrem modificar la nostra forma de pensar sobre el tema que ens explica l’autor/a, així com
canviar les nostres actituds i comportaments.
Segons Elena Díez,
“L’art és part de la història, elaborant les seves pròpies construccions mentals, en molts
casos diverses, en altres similars, a les que s’estableixen a l’economia o en la política. És
una via més de reflexió i com a tal ofereix les seves pròpies alternatives, actituds i
regulacions davant els conflictes i que en ocasions no es projecten en altres espais de
pensament” (2004: 69-72).
Ara bé, el paper que atorga la nostra societat a la música tal i com comenta Josep Martí, no és a
penes comparable a l’enorme transcendència social del món de la política o de l’economia:
“Es concep bàsicament la música com a diversió o, en d’altres ocasions, també fins i tot
com alguna cosa certament elevada però que al cap i a la fi constitueix un luxe social del
qual, quan convé, és fàcil prescindir. (...) A les escoles, la música posseeix entre els
alumnes el rang d’aquelles assignatures que reben pejorativament l’apel·latiu de ‘maria’.
(...) Totes aquestes actituds ens remeten a la idea de la música com alguna cosa que poc
té a veure amb la dura realitat quotidiana. Però això no és cert. La música està per tot
arreu, és omnipresent. El seu espai natural no es limita ni molt menys a les convencionals
sales de concerts. La seva presència envaeix les nostres cases, els llargs passadissos del
metro, l’interior del nostre automòbil, les esglésies, els grans magatzems... I la música –
qualsevol tipus de música- és portadora de missatges, tot i que no sempre vagi
acompanyada de paraules. I amb això, la música no és només estètica sinó que també és
ètica” (2000:13).
De totes maneres caldrà considerar, tal i com comenta Johan Galtung de que "No hi ha cap dubte
de que l’art no pertany a cap lloc concret (…) però l’art ens transporta a una realitat virtual. L’art és
alguna cosa que ha tocat la nostra ànima i que l’ha mogut”. Però també cal tenir en compte que:
“Això pot no succeir. Ens assentem a un concert, caminem per una galeria d’art, llegim un
llibre –però res no toca la nostra ànima, res ens ha mogut. Hi ha alguna cosa errònia en
nosaltres? Amb l’artista? Amb l’obra d’art? O, possiblement des d’un angle millor, amb la
relació? No és l’art correcte per a mi, aquí i ara? Dir honestament «No m’ha arribat»
sembla tant un dret humà com el dret a tenir accés a que et toqui, t’arribi i t’elevi l’esperit”
(Urbain, et ál. 2008: 54-55).
La música és un mitjà de comunicació intergeneracional, que ens permet repensar el món de
l’ahir, el d’avui i el de demà, donant-nos també l’oportunitat d’aprendre del passat i no repetir errors
en el futur. La música a la vegada dóna també un sentit generacional, podent-la catalogar en
músiques infantils, juvenils o d’adults. Les edats van lligades a certs repertoris. Tal i com comenta
Josep Martí:
“Pel jove, la música és tremendament important perquè li obra el camí d’entrada a la
societat: li explica el món en el què viu, li marca els rols que ha de desenvolupar en la
societat, com adolescent, primer, i com a adult després. Li dóna sentit del temps, de l’espai,
de generació, de classe, d’etnicitat, de gènere...” (2000: 14).
La música es configura també com un mitjà de comunicació intercultural4. Tal i com comenta
Kjell Skyllstad,
En els darrers anys estan apareixen diferents orquestres multiètniques en les que la música és l’element d’unió de gent de
cultures i països diferents, amb la voluntat de promoure la integració i comunicació. Alguns exemples són l’Orchestra di
4
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“La música està en el mateix cor del procés intercultural d’unir a les persones. Des dels
primers dies de la humanitat, les activitats musicals han estat desenvolupades com eines
per a l’entrenament i el desenvolupament de la capacitat humana per la comunicació, la
interacció social i la interacció democràtica en tots els nivells. El secret d’aquesta inusual
capacitat d’un mitjà artístic descansa en la innata i universal musicalitat de l’home”5.
Daniel Barenboim, parlant de l’orquestra West-Eastern Divan comenta, “La música no resoldrà el
conflicte àrab-israelí, però sí pot arribar a crear les condicions d’un entorn en el que el ritme i
l’harmonia serveixin de pont i siguin un instrument útil per trencar barreres fins ara considerades
infranquejables”6. I segons Elena Díez, “L’art ha estat i és una via per la que flueixen multitud de
cultures, per la que s’aprenen les percepcions i característiques diverses a la nostra cultura” (2004:
69-72).
La música és també un mitjà de participació. Fent música en grup podem aprendre valors i
qualitats com saber escoltar i a dialogar, aprendre a respectar els altres, aprendre a treballar en
equip comprometent-nos tant a nivell individual com col·lectiu, aprendre actituds solidàries, de
convivència, de companyerisme, de comunicació emocional, d’empatia... tant a nivell musical com
humà. La música pot contribuir també a l’equitat, facilitant a l’empoderament, millorant la vida en
comunitat, etc.
Tal i com suggereix Felicity Lawrence (Urbain, et ál. 2008: 14) hi ha una suposició recorrent de que
la música pot permetre a la gent d’alguna manera “d’estar dins” de la ment dels altres, sentint els
patiments dels altres i reconèixer cada una de la humanitat compartida en els altres. A més a més,
la música pot oferir un potencial específic per permetre, catalitzar i reforçar la resposta empàtica,
habilitats i relacions, i és justament aquesta capacitat potencial que radica al centre de la funció de
la música dins de la construcció de la pau. Segons Edith Stein l’empatia és:
“El procés que implica un acte inicial cognitiu de comprensió intel·lectual d’un sentiment de
l'altre sobre un estat intern, amb una subsegüent reflexió que porta als sentiments de si
mateix com a resposta als sentiments experimentats pels altres”. (Urbain, et ál. 2008: 17).
La música genera valors de solidaritat, de noviolència, de diàleg, d’unitat, reforçant els sentiments
de confiança en un mateix i en els altres, així com també el desenvolupament de la creativitat, de la
imaginació creadora, de l’utopia, on els artistes ens donen a conèixer la seva manera d’observar la
Piazza Vittorio, de Roma; The silk road project, fundat pel violoncel·lista Yo Yo Ma; o el projecte barceloní 08001, explicats
posteriorment. També destaca el projecte liderat per la cantant Sara Alexander, The Ya Salam, un intent d’aproximació i
fusió intercultural entre 10 artistes, de jazz, músiques orientals, balcàniques, gitanes, celtes, jueves...
<http://sara.alexander.free.fr/English/page15/yasalam.html>; també el grup Aramea, creat el 2002 a iniciativa del pianista
argentí Miguel Ángel Estrella; o el grup Caravasar, un projecte de diàleg musical oriental i occidental pel mediterrani i
instrumental.
Cal destacar també el projecte de gravació del CD-llibret multiètnic Aiguallum en el que han participat 21 nous manresans
procedents de diferents països del món tals com, Mordòvia, Ucraïna, Moldàvia, Moçambic, Senegal, Marroc, Anglaterra,
EUA, Dinamarca, Itàlia, Mèxic, República Dominicana i Xina, entre d’altres. El projecte, nascut a iniciativa del procés de
participació ciutadana del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), de l’Ajuntament de Manresa (Bages, Barcelona), pretén
emprar la música com a pont de cohesió entre els col·lectius nouvinguts que viuen a la ciutat.
Són destacables també els projectes que duu a terme la fundació Contamíname, creada pel cantant canari Pedro Guerra.
L’organització sense ànim de lucre pretén, tal i com es pot llegir a la pàgina web, “Desenvolupar projectes de sensibilització
que, a més de promoure la cultura a través dels diferents llenguatges artístics, pretén generar una consciencia crítica sobre
la societat que ens envolta, denunciant i informant sobre les situacions de vulneració dels Drets Humans (…) Contamíname
busca acostar als diferents públics no només manifestacions artístiques sinó també els hàbitats socials i culturals a on
s’originen i desenvolupen amb l’objectiu d’augmentar el (re)coneixement entre les diferents cultures des del profund
respecte, l’equitat, el treball en xarxa i la cooperació; enriquint així, en ambdós sentits les expressions i creativitats culturals
així com potenciant la comunicació i el diàleg intercultural”. La fundació utilitza diferents formats per difondre les seves
activitats, des de la celebració de concerts, edició de llibres, edició de recursos pedagògics... Cal destacar el projecte
musical Global Perfussion, una proposta musical intercultural de percussió, en la que quinze músics d’arreu fusionen
diversos llenguatges musicals. Per a més informació: <http://www.contaminame.org/index_perfussion.html>. (Pàgina web no
disponible, 2021)
5
Música y mediación. Artícle publicat a la revista SGI Quartely. Music as a force for peace. July 2004. Soka Gakkai
International Quarterly Magazine. Number 37. Buddhist perspectives on peace, culture and education.
6
Barenboim llena Madrid con la paz de la “Novena”. El país, 16/07/05
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realitat, sovint diferenciada del comú. Totes aquestes característiques són importants també alhora
d’abordar una resolució exitosa d’un conflicte. Tal i com comenta María Elena López Vinader
“Aprenent a transformar la dissonància en harmonia, podem desplegar una melodia d’esperança,
unitat i creativitat” (Urbain, et ál. 2008: 161).
La música alhora és un mitjà d’unió, tal i com comenta Johan Galtung,
"Compartint bon art en un concert, al teatre i a una galeria d’art creem un sentit de
pertinença a alguna unitat. Compartim el llenguatge corporal d’altres que viuen la mateixa
experiència i notem reaccions similars a les nostres. Sentim la comunitat” (Urbain, et ál.
2008: 55).
A més a més, participar del fet de fer música, permet deixar de banda diferències que ens puguin
separar, tant d’edat, com de cultures. L’art convida a la reciprocitat implicant a la gent a compartir
sensibilitats. Com comenta Kjell Skyllstad,
“Dues o més persones creen alguna cosa que és major que la suma del què cada un crea
pel seu compte. I es creen simpaties –forts sentiments de pertinença. Fer música ressalta
la dinàmica social del grup. Fa que aflorin l’harmonia i també les relacions tenses (…) A
través dels diàlegs musicals s’explora la interrelació entre el grup”7.
Tal i com diuen Yehudi Menuhin i Miguel Ángel Estrella,
“La música, mitjà i eina d’expressió universal, permet la comunió i la participació: la unió
amb els altres, amb l’entorn, i participació en la riquesa interior del ser (...) El compartir és
la millor garantia de la pau. La música i les arts conviden a la participació i constitueixen un
antídot en contra dels obstacles a l’harmonia entre els homes (...) L’art ho transfigura tot.
Té el poder d’abolir el mal. Als que diuen «perquè tocar a Beethoven, quan les persones
tenen gana?» nosaltres responem: «Però quan escolten a Beethoven la seva vida canvia i
nosaltres canviem amb ells». L’art ens revela a nosaltres mateixos”8.
Cynthia Cohen, directora executiva del programa Intercomunal de Coexistència Slifka a la
Universitat de Brandeis, EUA, sobre la qüestió de la ‘universalitat de la música’, comenta que molts
artistes i constructors de pau afirmen que la música és adient per a reconciliar adversaris, ja que
pot facilitar la comunicació, l’enteniment i l’empatia, malgrat tot tipus de diferències. Ara bé,
“Quan emfatitzem sobre la universalitat de la música, podria ser que ens confonguéssim i
penséssim que els elements musicals poden ser manllevats des d'aquí o d'allà, sense
prestar atenció als diferents significats culturals, com les sagrades dimensions de
l'actuació” (Urbain, et ál. 2008:26-27).
Tal i com suggereix, cal ser conscients de les diferències en l’accés als recursos i al poder gaudit
pels músics de cultures diferents. Cal que ens preguntem sobre els beneficiaris dels intercanvis
musicals i per tant, utilitzar amb prudència l’afirmació de que la música és un mitjà universal. A més
a més, tot i que hi ha alguns aspectes de la musicalitat que són universals humanament, estudis
recents en el camp de la musicologia suggereixen que les diferents tradicions musicals són
actualment més diferents que similars9.

7

Creating a culture of peace. The performing arts in interethnic negotiations. Kjell Skyllstad. Article disponible a la web: <
https://immi.se/intercultural/nr4/skyllstad.htm >
8
La música, mensajera de la paz. Le Monde Diplomatique, Número 29, Marzo de 1998.
9
Tal i com ella comenta “He testimoniat tallers de percussió, per exemple, on la gent d’una comunitat estaven una mica
ofesos al veure elements sagrats dels seus propis rituals incorporats en una sessió liderada per un de fora a la seva
comunitat, sense cap coneixement de les dimensions sagrades o explicacions del significat de les accions. Aquestes
assignacions poden interferir amb el desenvolupament de confiança cap a unes relacions respectuoses”. (Urbain, et ál.
2008: 35).
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La música pot ser utilitzada també com a instrument terapèutic per millorar a nivell personal
alguns aspectes que ens afecten en la nostra salut mental i física. La musicoteràpia es va establir
l’any 1950, com a resultat del treball realitzat amb els pacients dels hospitals de veterans a través
de la música després de la II Guerra Mundial.
Segons Petersen (2005):
“La musicoteràpia és l’ús de la música i/o dels seus elements musicals (so, ritme, melodia i
harmonia) per un musicterapeuta qualificat amb un client o grup de clients en un procés
dissenyat per facilitar i promoure la comunicació, les relacions, l’aprenentatge, la
mobilització, l’expressió, l’organització i altres objectius terapèutics rellevants, per trobar
necessitats físiques, emocionals, mentals, socials, cognitives i espirituals. La musicoteràpia
apunta a desenvolupar potencials i/o restaurar funcions que a vegades no es poden
aconseguir amb altres mitjans d’expressió. D’aquesta manera l’individu pot desenvolupar
una millor integració intrapersonal o interpersonal i conseqüentment, una millor qualitat de
vida amb la prevenció, rehabilitació o tractament” (Urbain, et ál. 2008: 148)
Tal i com comenta Olivier Urbain “Ara hi ha grans evidències empíriques que la música pot ajudar a
curar un ampli ventall de malalties, i que això pot promoure el benestar a molts nivells diferents:
físics, emocionals, mentals, socials i espirituals” (Urbain, et ál. 2008: 3).
La música es configura com a llenguatge que permet comunicar i expressar el què s’ha viscut,
connectant amb les emocions relacionades amb els esdeveniments traumàtics. Tal i com comenta
Eric Clapton “La música és terapèutica, t’ajuda a mirar cap al fons de la teva ànima” 10. O com
comenta Alison Levinge “L’ús terapèutic de la música pot ser un recipient pel conflicte, i amb la
seva naturalesa no verbal, pot proporcionar també un mitjà a través de qual es poden resoldre els
sentiments” 11.
Ara bé, de totes maneres caldrà tenir en compte que per molt exitoses que siguin les intervencions
musicoterapèutiques en certs contextos o projectes, és important sempre tenir en compte la cultura
del país en el que es desenvolupen, les necessitats de la població civil, etc. De totes maneres, cal
considerar el paper dels músics en aquests contextos servint com a mediadors. Tal i com comenta
Cynthia Cohen, a “Engaging with the Arts to Promote Coexistence”12, els artistes poden servir de
mediadors:
“En comunitats dividides, on la violència ha malmès les capacitats de la gent a escoltar, els
artistes poden utilitzar qualitats de receptivitat per a facilitar l’expressió, la curació, i el
coneixement mutu. Les qualitats d’escoltar associades a l’atenció estètica –alerta però
calmada, emocional però cognitivament conscient, atenta però objectiva --són precisament
els tipus de presències que poden ajudar a la gent a convertir les seves experiències en
paraules. També els artistes disposats a escoltar aquells que han estat traumatitzats per la
violència poden començar a restaurar la capacitat i voluntat d'aquestes víctimes per
escoltar les històries i experiències dels altres”.
Recapitulant en tot el què s’ha comentat respecte a la música cal comentar només que totes
aquestes característiques es poden veure modificades depenent de la finalitat amb què la música
sigui utilitzada. Com es comentarà posteriorment, sí que és cert que la música pot servir a la causa
de la pau, però també és cert que pot servir per la causa de la violència. La música o la utilització
que se’n faci d’ella no és tant simple o inofensiva com pot semblar en certes ocasions.

10

La felicidad de Eric Clapton. El país, 31/08/05
A Alison Levinge (1996) “Discord or harmony. Issues of conflict in music therapy” a Liebmann, Marian. Arts approaches to
conflict. United Kingdom: Jessica Kingsley Publishers Ltd., p. 244
12
Cohen, Cynthia. Engaging with the Arts to Promote Coexistence. The Alan B. Slifka Program in Intercommunal
Coexistence at Brandeis University. < https://www.brandeis.edu/ethics/peacebuildingarts/pdfs/EngagingArts.pdf >
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La pau
Què és la pau? Tal i com diu Johan Galtung “Poques paraules han estat utilitzades tan sovint i de
poques s’ha abusat tant, degut, potser, a que la pau serveix de mitjà per obtenir un consens verbal:
és difícil estar per complet en contra de la pau” (Galtung, 1985:27).
Les aproximacions a la pau han estat múltiples al llarg de la història, sent interpretada de moltes
maneres arreu del món per les diferents civilitzacions, adoptant trets i característiques diverses.
Tal i com podem llegir a l’Enciclopèdia de Pau i Conflictes, la Pau:
“És una paraula que està relacionada amb el benestar de les persones. En conseqüència
és utilitzada per la majoria de les cultures –sinó totes- per definir aquesta realitat i, en el
seu cas, el desig de que aquesta estigui a l’abast. El seu camp és enorme i les paraules i
conceptes amb els que emparenta és amplíssim (concòrdia, harmonia, tranquil·litat,
cooperació, pacte, aliança, acord, etc.). Podríem dir que serveix per definir diverses
situacions en les que les persones gestionen els seus conflictes de tal manera que satisfan
al màxim possible les seves necessitats” (2004: 885).
En la història de la humanitat la pau sempre ha estat present, i les diferents cultures i societats
l’han interpretat tenint en compte la realitat de l’època. Per exemple, podem parlar de la pau en la
tradició hebrea, shalom; en la tradició cristiana primitiva; en la tradició islàmica; en la tradició
grega, eirene; en la tradició romana, pax; la pau en els temps medievals, pax ecumenica o pax
ecclesiae; la pau en la tradició india, shanti; en la tradició xinesa; en la tradició japonesa... 13 Així
com també es pot parlar de la pau feminista; la pau gaia; la pau imperfecta; la pau intercultural;
la pau neutra; la pau perpetua o la pau social14.
Llevat d’alguna excepció, l’anàlisi de la pau en aquesta investigació es centra en Occident (ja que
la major part d’iniciatives musicals recollides fan referència a Europa i Amèrica), veient que la pau
ha passat de ser entesa com un concepte negatiu (absència de guerra i de violència directa
(física, verbal i psicològica), a un de positiu (absència de violència directa, estructural i cultural).
De totes maneres, sense entrar a aprofundir en el concepte, cal considerar també la visió de la pau
interior15, la pau en un mateix, circumscrita al subjecte, tenint en compte la dimensió intra-personal
d’aquesta. A mesura que ens desplacem d’Occident a Orient, tal i com comenta Johan Galtung:
“Els conceptes de pau (i, amb ells, les polítiques de pau) es fan cada vegada més
introvertits, més orientats cap a dins, allunyant-se de l’arquitectura global i dirigint-se cap a
conceptes d’harmonia interior (...) Existeixen masses conceptes externs a Occident i
masses interns a Orient. Això ens porta a l’òbvia necessitat d’un diàleg de civilitzacions al
voltant dels conceptes de pau, amb l’objectiu d’arribar a conceptes de pau més rics”.
(Galtung, 1985:73).
El concepte de pau negativa prové de la relació que s’ha establert al llarg de la història entre la
guerra i la no guerra, entenent la ‘no guerra’ com a pau. La pau és l’absència de guerra, vista
sobretot com a guerra entre estats, o de manifestacions de violència directa que causen dany a la
integritat física i psíquica de les persones.
13

Per a més informació: Galtung, J. (1985). Sobre la paz, Johan Galtung. Barcelona: Editorial Fontamara.
Per a més informació: Enciclopedia de Paz y Conflictos (2004). Granada: Universidad de Granada, Instituto de la paz y los
conflictos. Colección Eirene.
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Tal i com comenta Josep Martí “Sovint associem a la música un cert component místic, de manera que se la considera
dins d’una esfera espiritual i més aviat allunyada dels tràfecs de la vida material. «La música és alguna cosa misteriosa» va
escriure algun psicòleg. Potser sigui per això que la nostra societat li assigni una importància molt relativa” (2000:12). De
totes maneres, cal tenir en compte els efectes, o no, que pot produir en nosaltres mateixos la música, tenint una relació amb
el concepte de la pau interior. En les tradicions orientals es diu que “la pau comença en un mateix”, per tant, cal considerar
que la música pot tenir certes influencies en nosaltres i per tant, contribuir en la nostra pau interior.
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Potser van ser les guerres les que van estendre l’anhel de pau, davant la presa de consciència i
fort impacte emocional i intel·lectual, que van provocar la necessitat de reaccionar davant la
barbàrie, explicant-ne els horrors, obeint a la necessitat de frenar-les i intentar cercar horitzons
d’esperança en que aquestes no existissin.
Sota aquestes premisses, moltes obres artístiques creades es poden considerar violentes, ja que
descrivint i negant aquestes manifestacions, s’arriba a l’afirmació de la pau. Com diu Miguel Rojas
Mix “L’imaginari de la pau és ple d’imatges de guerra i violència” 16 , però imatges que són
denunciades com a antihumanes. Així la pau fa ús d’una imatge antinòmica, de negació de la
guerra però volent transmetre un missatge de pau. Els artistes s’han afirmat en les seves
necessitats i drets, reivindicant actituds i accions pacífiques.
El concepte de pau negativa es limita quasi exclusivament al sentit de pactes entre estats (pax
romana lligada a la idea de pacte –pactum), o també amb la pau grega (Eirene), entesa com un
estat d’absència de guerra o el temps que s’esdevé entremig de la fi d’un conflicte i l’inici del
següent, i també la pau grega entesa com a pau interior o espiritual, que “es relaciona amb
l’harmonia mental, exterior i anímica que es tradueix en sentiments tranquils i plàcids”
(Enciclopedia de paz y conflictos: 2004:907).
En certa manera, aquesta concepció de pau negativa ha provocat que durant alguns anys la pau,
fora del seu contrast amb la guerra, ha mancat de contingut palpable, convertint-se en un concepte
passiu, vague, manipulable, sense dinamisme propi...
A partir dels anys 50 es comença a qüestionar les limitacions del concepte de la pau negativa. És
en aquesta etapa quan s’inicia la construcció d’una teoria de la pau i quan neix la Investigació per
la pau. En aquell moment Johan Galtung parla de la Pau Positiva, canviant l’objecte central
d’estudi: ara ja no es parteix només de la violència directa (física, verbal i psicològica) com a única
forma de violència per intentar entendre la pau, sinó que es considera com a objecte d’estudi
també la violència estructural, que és aquella violència que forma part de l’estructura social i que
impedeix cobrir les necessitats humanes bàsiques –necessitat de supervivència, de benestar,
necessitats identitàries i de llibertat- (Galtung, 2003:261).
Una concepció àmplia, rica, inclusiva i multidimensional de la violència, ens permetrà concretar una
visió àmplia i rica de la pau. Així s’obra una visió panoràmica respecte a tots els altres tipus de
violències que ens envolten i que no són únicament la violència directa. Considerant aquestes
altres violències, podrem veure altres tipus de pau. A la vegada que aquesta s’acompanyarà de
molts altres conceptes que significaran punts de partida per permetre-la com poden ser la justícia
social i el desenvolupament, els drets humans i la democràcia, el desarmament o el respecte al
medi ambient.
Posteriorment J. Galtung considera també la violència cultural que és aquella que fa referència
als aspectes de la cultura, l’àmbit simbòlic de la nostra existència –religió, ideologia, llengua, art,
ciències empíriques i ciències formals-, que es poden utilitzar per justificar o legitimar la violència
directa i estructural (Galtung, 2003:262), com un altre tipus de violència a tenir en compte per
entendre la pau. Això serà als anys 90, quan apareix la noció de cultura de pau com alternativa a
la violència cultural.
Tal i com comenta Vicent Martínez “Tot i això sembla que els elements conceptuals que serveixen
com indicadors per construir la pau segueixen sent «el què no és pau»”. Considerant això des de fa

Rojas, Miguel (2000). “El arte como sustento de una cultura de paz”. IIº Seminario Internacional, Por una Cultura de Paz.
La educación y los valores de la democracia. Argentina: UNESCO-AUGM-UNER, pp. 49-69. Aquest llibre recull vàries
ponències, i en la de Miguel Rojas, anomena quatre tipus de representacions de la PAU en l’art (sobretot pictòric):
l’al·legòrica, l’antinòmica, la utòpica i diàleg cultural com a fonament de la pau, representacions que ens apareixeran al llarg
del treball, i que s’han adaptat en l’àmbit musical.
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anys s’està intentant un canvi epistemològic en la perspectiva d’investigació sobre la pau. Amb
paraules de Vicent Martínez,
“No es tracta d’aprendre sobre la pau des del què no és pau (la violència, la guerra, la
marginació, l’exclusió, etc.) sinó de «fer explícites les nocions de pau implícites en els
nostres anàlisis de la societat actual i en moments de la història de les diverses cultures
per reconstruir-les com indicadors positius de com és possible la convivència en pau» (...)
Suposa, així mateix, el reconeixement de que els éssers humans tenim capacitats o
competències per la violència, la guerra, l’exclusió o la marginació; però també per crear
institucions de justícia, democràcia i convivència en pau, i establir relacions entre nosaltres
basades en l’afecte, la tendresa o l’amor” (Enciclopedia de paz y conflictos: 2004: 916-919).
La cultura de Pau, segons el Manifest de l’any 2000 per una cultura de pau i noviolència de la
UNESCO, és aquella cultura que es basa en el respecte de totes les vides, en rebutjar la violència
amb un compromís positiu amb la pràctica de la noviolència activa, en desenvolupar la capacitat de
ser generós compartint el nostre temps i recursos materials amb els altres, en escoltar per
comprendre’ns en la multiplicitat de veus i cultures en les que ens expressem, en preservar el
planeta, que significa un consum responsable i amb criteris de justícia, i reinventar la solidaritat, per
reconstruir unes sòlides relacions entre els éssers humans.
La cultura de pau es basa a més a més, en els principis enunciats a la Carta de les Nacions Unides
i en el respecte als drets humans, la democràcia i la tolerància, la promoció del desenvolupament,
l’educació per la pau, la lliure circulació d’informació i la major participació de la dona com
enfocament integral per prevenir la violència i els conflictes, i que es realitzin activitats
encaminades a crear condicions propicies per l’establiment de la pau i la seva consolidació 17.
Recentment Galtung ha definit també la pau com “La capacitat de transformar els conflictes amb
creativitat, noviolència i empatia” (Galtung, 2000; a Urbain, et ál. 2008, p.4). Tal i com comenta
Urbain:
“Com que els conflictes apareixen quan la gent té objectius incompatibles, la creativitat és
necessària per a obrir els poders de la imaginació, permetent que cadascú vegi el conflicte
d'una manera diferent. Ara bé, la creativitat també es pot utilitzar per a manipular, estafar,
o enganyar a la gent. Sense l’empatia, la creativitat no pot garantir solucions pacífiques als
conflictes. La noviolència és essencial per a la transformació reeixida dels conflictes, però
s'ha d'acompanyar amb creativitat i empatia per a ser efectiva”. (Urbain, et ál. 2008, p.4-5).
De totes maneres, tal i com Galtung comenta, “Tampoc hem d’acceptar tot allò existent en tot el
que s’ha traduït com a pau, també podem reaccionar críticament i dir quina és la nostra
interpretació. Hi ha un tresor ocult en el pensament humà de la pau” (Galtung, 1985: 102).
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La música i la pau
Al llarg de la història la música ha guardat una estreta relació amb la pau. Davant dels conflictes
del món s’ha configurat com un canal d’expressió, de comunicació, de font de coneixement sobre
els reptes de la humanitat, de sensibilització, de reflexió, de participació i de teràpia, convertint-se
en la missatgera i promotora de la pau.
Aquesta investigació pretén ser un estudi preliminar d’un tema molt extens, el de la música i la
pau i les relacions entre ambdós conceptes, posant una mirada especial en la música occidental,
centrant l’estudi en l’estil clàssic, obres del segle XX i XXI, també en el jazz, i de l’estil pop rock
europeu i d’Estats Units d’Amèrica dels darrers cinquanta anys. Es consideraran alguns canvis
sociopolítics importants del segle XX i XXI, ometent-ne d’altres que si bé són molt importants, s’han
omès ja que la finalitat d’aquesta investigació és ser, tal i com ja s’ha dit, un estudi preliminar d’un
tema immens, veient que la música pot estar relacionada amb la pau, centrant l’anàlisi en alguns
exemples concrets. De totes maneres cal considerar que potser un estudi d’aquestes
característiques es podria aplicar a d’altres cultures musicals, adaptant l’estudi a les
característiques musicals concretes de cada context, així com considerant també d’altres maneres
d’entendre el què significa la pau per d’altres cultures.

Música clàssica:
En la música clàssica molts compositors, tant de l’època Barroca, Clàssica, del Romanticisme
però sobretot del Post-Romanticisme i de la música del segle XX i XXI, van decidir o han decidit
respondre musicalment als conflictes que han succeït al món i als seus propis països, utilitzant la
música com a portaveu de la pau.
A partir de les composicions musicals, es presenten diferents maneres de com la pau s’ha
interpretat al llarg de la història per diferents actors, països i períodes de temps.
La pau manca d’una definició universal, i per això els criteris de selecció de les obres han estat
l’aparició de la paraula PAU al títol de la composició, o bé pels motius pels quals es van crear, així
com per les idees de pau que es deriven dels arguments d’aquestes. És a dir, s’ha escollit la
intenció de l’autor, no de l’oient, tenint en compte aspectes com el títol o l’origen de l’obra musical,
el context i el contingut. Cal saber també que aquestes composicions són només algunes de les
que s’han creat al llarg de la història. No són les úniques, ni tampoc es poden fer generalitzacions,
però sí que ens serviran per saber algunes de les maneres com s’ha representat la pau en la
història de la música clàssica.
La pau es representa adoptant diferents característiques. Per exemple:
- En el Renaixement, la pau va associada a la idea de la divinitat, en composicions religioses
interpretant la pau en sentit al·legòric.
-També hi ha composicions que fan referència a la pau Romana, lligada a la idea de pactum i
posterior a la firma d’acords de pau que han posat fi als conflictes armats, com n’és el cas d’alguna
composició del Barroc.
- La pau s’ha entès també com a símbol d’amor.
- I serà a partir de la 1ª i 2ª Guerra Mundial i amb el naixement de la investigació per la pau que
es proposa que la guerra ja no és l’única forma de violència a considerar, ampliant el ventall
d’altres violències, fet pel qual s’amplia també el ventall del què és la pau. Així trobem
composicions lligades a conceptes i situacions com són la justícia, els drets humans, la
democràcia, la llibertat, el desarmament, entenent també la pau com a comprensió, diàleg,
amor, pau interior, Satyagraha, pau i no-resistència, pau i noviolència, pau i objecció de
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consciència... Amb aquest recorregut cronològic, es veurà com la pau ha passat a ser interpretada
com un concepte negatiu a un concepte positiu.
També caldrà tenir en compte que hi ha moltes obres musicals d’aquests períodes que guarden
relació respecte a les altres arts, sobretot amb la literatura, i que a partir de textos de diferents
escriptors, els compositors sí han musicalitzat. Potser si aquests textos no s’haguessin escrit mai,
la música no hagués tocat mai aquests temes.
Moltes composicions fan ús o conviden a la utilització d’altres arts, com el ballet, la dansa,
l’escenografia, que també cal tenir-les en compte alhora d’analitzar les obres, tot i que aquí no s’ha
fet. Es deixa la porta oberta a la curiositat del lector/a d’aquest text a considerar-ho i deixar
participar als altres sentits.
La guerra i la pau han marcat la vida a molts compositors, i alguns d’ells a part de destacar-se per
les seves creacions musicals, s’han destacat també pels seus actes, actituds, comportaments i
posicionaments diaris, implicant-se en la construcció de la pau més enllà de la dimensió musical,
com n’és el cas d’Ignacy Jan Paderewski, Pau Casals i Yehudi Menuhin.
Per finalitzar amb aquest apartat es facilita un llistat d’iniciatives musicals que s’han realitzat en
els darrers anys o que s’estan realitzant avui en dia, en les que la música clàssica, a nivell
orquestral o coral, serveix per formar i educar en la cultura de la pau a infants i joves, tenint a
més a més, un gran potencial en la transformació de la realitat social.
També altres iniciatives que utilitzen la música per potenciar la comunicació a varis nivells
(musical, humà, cultural...) entre les persones, algunes d’elles enfrontades per conflictes que han
portat a la pèrdua de comunicació, o fins i tot negació d’aquesta. La música intenta trencar
aquestes barreres construïdes, configurant-se com a element de conciliació entre cultures que
semblen irreconciliables. A la vegada que promouen projectes de cooperació entre diferents
països. N’és el cas de l’orquestra-taller West Eastern Divan, creada per Edward Said i Daniel
Barenboim. Tal i com comenta Johan Galtung:
"L’art descansa en ser la pau, més que expressant i verbalitzant la pau. Fes una orquestra
amb músics de molts llocs del «nostre desordenat paisatge humà», que creïn junts iraquians, nord-americans/britànics/australians, palestins i israelians, etc-. Junts poden
produir una estructura creativa, no la destrucció que creen els seus governs” (Urbain, et ál.
2008: 58).
I finalment, també es citarà a Vedran Smailovic, un músic bosnià implicat en la construcció de la
pau amb la seva música durant la guerra a Bòsnia-Herzegovina.

El Jazz:
En el capítol sobre el Jazz estil de música nascut als Estats Units d’Amèrica durant l’època de la
Segregació es veurà com va anar obrint camins, primer musicals, però més tard humans propiciant
a la comunicació entre blancs i negres fomentant el diàleg cultural. Tot i els dos-cents anys
d’esclavitud que van haver de patir la població negre per part de la població blanca, tot i les
contradiccions que van viure la població negre (com per exemple durant el retorn dels soldats
negres als EUA després de la II G. M., i el creixement del racisme), tot i els intents d’exterminar
aquesta música al·legant prejudicis racials (Nazisme), etc., el Jazz es presenta com un crit de
llibertat i com un cant de protesta, sent creativitat en estat latent, i improvisació total. També és una
música empàtica, i a la vegada una resposta noviolenta.
Fruit de tot el què va viure la població negre, es pot pensar que aquesta música hauria de ser trista,
de desànim (i evidentment que hi ha cançons sobre aquestes temàtiques), però també es presenta
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com una música alegre, que a l’escoltar-la ens abraça i ens fa ser partícips d’un diàleg que vol
deixar de banda les diferències de color de la pell, i tot això a partir de la música.

La música pop rock:
En la música pop rock dels últims 50 anys, molts cantants i grups han composat cançons de
temàtiques relacionades amb la pau, implicant-se a títol personal en la celebració de
macroconcerts solidaris per donar suport i visibilitat a situacions que s’han esdevingut al llarg
d’aquests anys, com conflictes armats, crisis humanitàries, vulneració als drets humans a diferents
països... sent la música la portaveu i instrument de transmissió de la pau. Actualment també moltes
organitzacions musicals duen a terme diferents iniciatives musicals fent de la música un poderós
mitjà per reunir a la gent en la construcció de la cultura de pau, ja sigui fent música plegats, cantant
junts per la pau, o sent utilitzada com a forma de teràpia en situacions de conflicte armat o de
rehabilitació postbèl·lica, i també com a instrument de provenció18 de conflictes.
Cantants i grups:
L’anàlisi d’aquest capítol es centrarà en diferents cantants i grups que s’han destacat per la seva
carrera musical, pels continguts de pau en les seves cançons i actes, i per haver destacat també
com a persones amb l’objectiu comú de construir la pau, implicant-se en causes solidàries, justes,
projectant solucions i desigs cap a un món millor a partir dels seus actes. S’emfatitza sobretot en
cantants que tenen un perfil alt, i que han aconseguit grans èxits musicals i professionals al llarg de
les seves carreres. De totes maneres cal dir que ells o elles no són els únics, ja que n’hi ha d’altres
que tot i no tenir un perfil tant alt, duen a terme activitats igual o en ocasions encara més
destacables considerant les seves limitacions o recursos. Els artistes i treballadors culturals poden
ser líders influents en comunitats afectades per la violència, tenint les seves activitats sovint,
efectes multiplicadors.
El seu status els ha convertit en figures rellevants, que han trobat un canal de comunicació que els
permet dir i fer el què volen, sent conscients (o no) de que els seus actes poden tenir repercussió o
implicacions i fins i tot crear referències a nivell social, -en els seus seguidors, “fans” i societat en
general-, a nivell polític (el seu status els permet participar en altes esferes i altes qüestions), o a
nivell ideològic, i també a nivell cultural.
De totes maneres les seves actuacions han estat qüestionades a vegades pel públic en general.
Els seus estils de vida, excessos, excentricitats, oportunisme o afany de protagonisme per no
quedar-se al marge de certes iniciatives musicals, també són importants fets a considerar sobre la
seva rellevància, més enllà d’analitzar únicament les seves aportacions musicals i socials.
Així es dóna a conèixer a alguns cantants i grups que es poden considerar pacifistes, d’altres que
s’han involucrat en moviments polítics, també els qui s’han implicat en temes mediambientals, de
desarmament, de drets humans, o en la lluita contra la pobresa, o la situació dels infants arreu del
món... Aquesta implicació s’ha vist plasmada en la seva música i el seu repertori creant cançons de
temàtica social.
També trobem als que s’han unit per gravar algun àlbum solidari. També els qui han participat en
un o més concerts relacionats amb diferents causes socials. D’altres cantants i grups han destacat
per crear les seves pròpies organitzacions de caràcter filantròpic, també utilitzant la música com a
mitjà de participació o sensibilització però no exclusivament, sinó que s’han fixat d’altres objectius
com dur a terme projectes de desenvolupament, de salut... I per finalitzar, també es destaquen
cantants o grups que han dut a terme projectes musicals amb la intenció de transformar la realitat,

Concepte utilitzat per J. Burton que es refereix al procés d’intervenció abans de que arribi la crisi. A: Cascón, Paco.
Educar en y para el conflicto. Escola de cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona, disponible a la web:
<http://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/publicacion005e.pdf>
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realitzant activitats musicals per aconseguir i construir la pau. En alguns casos, davant les
adversitats i situacions d’extrema violència que els envolten ells i elles han respòs o responen amb
la creativitat musical per transformar la situació que estan vivint. Tal i com ens recorda Yehudi
Menuhin “En la creació tenim obertes incalculables possibilitats, en la destrucció només una”. I
segons Johan Galtung "La creativitat també es troba en qualsevol obra d’art. L’artista està sempre
creant una nova realitat” (Urbain, et ál. 2008: 58).
Molts d’aquests grups i cantants s’han implicat en moviments polítics, sent central el seu
compromís en la seva producció artística. Potser si no s’haguessin implicat en aquests, haurien
realitzat treballs molt diferents. De totes maneres cal considerar que quan els moviments socials en
els que han decidit implicar-se (per exemple els músics de protesta durant la Guerra del Vietnam)
han deixat de ser actius, les idees i ideals dels moviments, viuen en el seu art. A més a més, en
molts casos han servit per inspirar a nous moviments ajudant a mantenir vius els antics moviments
en la memòria col·lectiva.

Macroconcerts:
També s’anomenen diferents macroconcerts que han tingut lloc al llarg de la història, en els que
la música s’ha posat al costat de les causes socials. Ja des de la guerra del Vietnam, la música va
ser el gran mitjà mobilitzador dels moviments massius en contra d’aquesta guerra.
La celebració d’aquests macroconcerts suposa ser l’activació d’un gran recurs de sensibilització
que intenta despertar l’atenció i consciència social sobre algun tema en concret, així com també la
recaptació de diners per la causa.
Aquests concerts s’han celebrat per mostrar la disconformitat i qüestionar tant des de l’àmbit
musical com social, a les guerres i conflictes armats, mostrant el recolzament a les víctimes
d’aquests conflictes, també per informar sobre crisis humanitàries (alimentàries, de grans
moviments de desplaçats interns o refugiats, de la SIDA), o per denunciar certes situacions
polítiques així com per exigir la llibertat de víctimes de règims polítics o de condemnats a mort o el
dret dels pobles a escollir el seu destí. A més a més de posar èmfasi en el tema del medi
ambient19. Tal i com comenta Johan Galtung "El potencial per la pau no es troba necessàriament
en la música o en qualsevol text d’acompanyament, sinó en l’estructura de l’actuació” (Urbain, et ál.
2008: 58).
En aquests concerts s’hi reuneixen molta gent (per exemple a partir de les 40.000 persones
reunides pel concert de Bangladesh celebrat el 1971 a NY, als 2 milions de persones reunides als
concerts del Live 8 del 2005). La gent hi assisteix per varis motius, com per exemple per gaudir de
la música i passar una estona agradable, per veure els grups musicals, per entreteniment, per
empatia amb el tema de proposta, etc. Durant el desenvolupament d’aquests concerts, cal tenir en
compte les proclames o comentaris que fan els propis cantants, així com la informació que potser
apareixerà en algunes pantalles instal·lades al recinte, o en els estants d’informació de les
organitzacions que donen suport al tema que ha motivat la realització del concert... I per suposat,
les cançons i les paraules que els cantants compartiran amb el públic al llarg del concert, que
poden tenir la capacitat d’impactar a la gent. A la vegada el nivell de cobertura mediàtica d’aquests
concerts, poden portar a la gent a reaccionar de la significança de l’esdeveniment. A més a més cal
tenir en compte també tot el què es viu en aquests concerts, com experiències o sentiments
intensos que el públic i cantants poden experimentar al llarg d’aquests, satisfacció, desil·lusió,
desengany... Els concerts amplien el coneixement no verbal.
Tal i com es veurà, s’han destacat aquells concerts més importants o de major repercussió de l’estil pop-rock. De totes
maneres a varis llocs del món i per part de moltes organitzacions, s’han dut a terme altres concerts relacionats amb la
cultura de la pau. Nacions Unides n’ha anat celebrant varis al llarg de la seva història, així com les organitzacions que
formen part d’aquestes (UNICEF, UNHCR...). Cal destacar també el Festival de Fès des musiques sacrées du monde amb
l’objectiu de promoure la pau i el coneixement intercultural a través de la música; també el concert per la pau que va tenir
lloc a Oslo l’any 1994 en presència de Simon Peres, de Yassir Arafat i del primer Ministre norueg Gro Harlem Brundtland,
entre molts d’altres.
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Tal i com comenta June Boyce-Tillman,
“Si cantem o toquem música d’altres, nosaltres entrem en la seva experiència. Ells es
converteixen en guies musicals; donant vida a la seva música a través d’actuacions,
nosaltres ens acostem a ells simplement escoltant. Compartim la ruta d’un altra persona
cap a la integració i la resolució de conflictes. Moltes cultures en situacions difícils han
cantat i tocat travessant situacions que haurien estat impossibles d’una altra manera.
Moltes de les seves cançons mostren una força intensa, i cantant-les, cal que aprofitem
aquesta força”20.
I segons Maria Elena López Vinader,
“«Som música». La classe de música que fem amb els nostres pensaments i accions i la
seva influència en la gent i la societat, es converteix en una pregunta crucial referent al
nostre rol per la pau. En aquest sentit, la veu juga un rol important (…) en la comunicació
total dels nostres pensaments i sensacions. És generalment la música de la llengua
parlada que revela la veritable intenció del missatge. El poder de cantar junts mai pot ser
sobreestimat perquè és una font d’unió i de satisfacció col·lectiva. És també una font de
fortalesa i resistència” (Urbain, et ál. 2008: 154).
La música juga un rol molt important en els moviments socials, tal i com comenta Josep Martí,
“Un concert és un acte musical, i segons en quins contextos pot ser també un acte
d’afirmació de classe, ètnica o de gènere. D’aquí la importància de la música per conèixernos nosaltres mateixos com a societat: «Cal aprendre a jutjar una societat pels seus
sorolls, pel seu art i per la seva festa més que per les seves estadístiques» (...) La música,
amb el seu gran poder de convocatòria, és capaç d’expressar maneres de pensar, és
capaç d’articular col·lectius humans” (2000:14).
A més a més tal i com comenten Ron Eyerman i Andrew Jamison “La música dels moviments
socials transcendeix les fronteres d’un mateix i envolta l’individu cap a una consciència col·lectiva”
(1998: 163).
En el sí dels moviments socials hi ha una llarga tradició d’utilitzar les arts i la música com a
elements per comunicar-se amb la societat, afavorint a la renovació i rejoveniment, implantant nous
significats i reconstituint formes estètiques establertes i dels gèneres. Aquesta hipòtesi és
àmpliament analitzada al llibre “Music and social movements. Molibizing traditions in the twentieth
century’ de Ron Eyerman i Andrew Jamison. Segons ells l’art en general i la música en particular és
una part de la praxis cognitiva dels moviments socials. Cognitiu és utilitzat per significar a la vegada
la relació amb la veritat i la producció del coneixement. La música i l’art és viscut de la mateixa
manera com és pensat: és cognitiu, però també fa ús d’aspectes més emotius de la consciència
humana. L’art i la música –cultura- són formes de coneixement i acció, part de l’estructura de la
interpretació i representació produïda en els moviments socials per la que influencien àmpliament
la cultura social. La música com d’altres formes de l’activitat cultural contribueix a les idees que els
moviments ofereixen i creen en oposició a l’ordre social i cultural existent. Potser més efectivament
que cap altra forma artística, la música crida al significat que descansa fora i més enllà de sí
mateix. La música en particular, personifica la tradició mitjançant el ritual de l’actuació. Pot
empoderar, ajudar a crear una identitat col·lectiva i un sentit del moviment en un sentit emocional i
físic. A la vegada, els moviments poden jugar un rol transformador en el canvi de les preferències
culturals, en les bones costums i valors. Els moviments socials poden ajudar a reinventar i
reproduir tradicions de protesta i rebel·lió, cultures ‘alternatives’, que viuen en la memòria
col·lectiva i que poden influenciar i afectar a l’emergència dels moviments del futur social.
A Boyce-Tillman, June (1996). “Getting our acts together. Conflict resolution through music”, a Liebmann, Marian. Arts
approaches to conflict. United Kingdom: Jessica Kingsley Publishers Ltd., p. 228
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Tenint en compte els macroconcerts als que es fan referència, aquests es relacionen amb el
moviment pacifista, sent la resposta social i cultural a la guerra a la vegada que estimula totes les
condicions perquè la pau sigui un estat i condició permanent de les relacions humanes, tant entre
persones, com entre estats, nacions i pobles. Sense entrar en detalls, es destacarà per exemple el
moviment pacifista centrat en la noviolència (drets civils i polítics als EUA, contra dictadures i
Apartheid, MLK, Nelson Mandela..), en el pacifisme feminista, en el pacifisme antinuclear, en
l’ecopacifisme i en el pacifisme humanitari i dels drets humans, entre d’altres. (Enciclopedia de Paz
y conflictos: 829)
La música també realça la consciència individual, creant tant un sentiment d’identitat individual com
col·lectiva. L’art serveix per estructurar aquests moviments socials, agrupats per informar sobre els
fets que viuen i les accions que estan duent a terme per intentar transformar les situacions
establertes i també del seu intent, de sensibilitzar i cridar a la mobilització sobre el tema que els
agrupa. Per exemple, es pot destacar la cançó Biko de Peter Gabriel, que fa referència a Steve
Biko, dirigent politic negre, mort el 1977, detingut sense acusació ni procés policial per la policia de
seguretat de Sud-àfrica, o They Dance Alone d’Sting, que es refereix a les mares de la Plaza de
Mayo que a partir de l’any 1977 van decidir manifestar-se davant de la seu del govern Argentí
reclamant justícia davant la desaparició dels seus marits, pares, fills i filles durant la dictadura
militar argentina. La cançó d’Sting va ser prohibida fins i tot a Xile, i Pinochet li va prohibir també
l’entrada al país declarant-lo persona non grata. Ambdues cançons van servir per donar a conèixer
la situació d’aquests dos països, despertant l’atenció internacional, generant moviments de
recolzament i protesta a la causa defensada en les cançons.
Tal i com cita Baruch Whitehead (Urbain, et ál. 2008: 81) referenciant a Smithsonian (1997:10),
“No veig la possibilitat que una lluita sigui aïllada de la música. M'agradaria pensar que un
moviment sense música s'enfonsaria. La música estimula les ànimes de la gent. Sempre
que puguis experimentar una cosa que t'elevi l'esperit i que també sigui rellevant a la
realitat de la teva vida, fins i tot quan la realitat és la de l'opressió, i al mateix temps està
parlant sobre com podem arribar realment a triomfar: això sí que és terriblement important".

Els macroconcerts faciliten un espai de trobada entre individus i de diverses tradicions culturals i
formes d’entendre. Aquest espai pot motivar e impulsar a la integració. Tal i com comenta Elena
Díez:
“I és que la creació d’espais de trobada mútua és una cosa fonamental per la convivència
així com per l’èxit de qualsevol negociació. La creació d’un clima cordial entre les parts
amb la finalitat de propiciar l’encontre, la preparació de la negociació per part de cada grup,
el coneixement de les diferències i similituds que els separen així com el respecte i
predisposició de les parts a negociar, són factors que influeixen en el bon fi de la
negociació i formen part d’ella” (2004: 69-72).
O segons John Blacking “La funció de la música és reforçar certes experiències que han resultat
significatives per la vida social, vinculant més estretament a la gent amb elles” 21.
A la vegada amb la realització dels macroconcerts s’atrauen recursos econòmics per destinar-los
als focus que els han motivat (amb les pertinents crítiques, en alguns casos, de que no se sap a on
han anat a parar els diners recaptats, o sobre la lentitud en l’entrega dels fons aconseguits).
A més a més, amb aquests concerts es posa en evidència la resposta solidària provenint de països
llunyans dels focus o causes que han motivat a la celebració. La música s’estableix com el canal
per atraure a la gent d’altres cultures a solidaritzar-se amb les situacions que estan vivint altres
21
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persones. I en aquests esdeveniments particulars es poden visionar possibles escenaris de futur
per intentar transformar la realitat que els afecta. Segons Maria João, pianista portuguesa “L’art pot
ser el principi d’una revolució pacífica que restauri la dignitat allà a on sembla haver desaparegut,
constituint una alternativa espiritual” 22.
De totes maneres tot i aquesta resposta solidària provinent de països llunyans (sobretot d’Europa i
Estats Units d’Amèrica), moltes vegades s’ha omès la presència a l’escenari de músics dels països
que han motivat a la celebració, podent ser criticables la gran presència euro-cèntrica o americana.
Com comenta Jacqueline Adams,
“L’art pot suscitar emocions que són útils als moviments de varies maneres. Les cançons
poden permetre a la gent expressar sentiments i aquestes poden ser més eficaces que la
paraula. Poden ajudar a eliminar emocions com la por o la desesperació, que no són útils
per un moviment. La cançó pot portar tonalitat emocional i sonoritat rítmica i musical, al
moviment. Finalment, la música pot ser una font de fortalesa, i esperança per un futur
millor. Pot reforçar energies, produir plaer i crear una efervescència col·lectiva
«transportant els participants a un altre nivell, en el que ells senten que és més eteri, o en
tot cas, diferent de la realitat» (Jasper, 1997:118)”23.

Cançons:
Al llarg de la investigació es fa referència també a moltes cançons que transmeten missatges
relacionats amb la pau. Les cançons es configuren com a mitjà de comunicació que permeten
proclamar intencions socials, transmetent valors, percepcions, reflexions sobre la realitat... a través
de l’imaginari o de la realitat, mantenint viva la idea d’esperança. A la vegada que generen
sensacions i sentiments en els oients. Tal i com s’ha comentat, la música com a portadora de
missatges, no és només estètica, sinó que també és ètica.
És important buscar altres dimensions a l’obra musical i anar més enllà, escoltant què ens
comunica la cançó, veient que ens transmeten missatges i valors, que poden canviar o modificar
les nostres conductes i comportaments així com fomentar l’empatia. Tal i com comenta Felicity
Lawrence,
“Empatitzant, nosaltres, mentre retenim totalment el sentit de la nostra pròpia consciència
entrem activament i imaginativament en els estats interiors dels altres per entendre com
experimenten el seu món i com els afecta, arribant el què nosaltres percebem com a similar
mentre acceptem la diferència, i reflexionem sobre els nostres propis sentiments, apropiats
a la nostra situació d’observadors empàtics” (Urbain, ét al. 2008: 24).
Com s’ha dit, Johan Galtung considera l’empatia com un dels elements claus de la pau. Així les
cançons permeten reflexionar sobre la realitat, prenent consciència de què passa al nostre entorn,
donant-nos l’oportunitat de ser també preventius. Ara bé, no són les úniques que ens permetran
desenvolupar l’empatia, sinó que s’han de considerar els altres aspectes relacionats amb la
música, com les actuacions, els encontres entre els músics, entre diferents cultures musicals...
A més a més algunes d’aquestes cançons han tingut una funció explícita representant diferents
col·lectius humans relacionats amb la cultura de la pau, convertint-se fins i tot en cançons
emblemàtiques d’aquests moviments. Tal i com es veurà per exemple, destaca la cançó We shall
overcome, convertida en l’himne del moviment pels drets civils, i que des de llavors ha trobat nous
‘usos’ en d’altres moviments arreu del món. O també per exemple la cançó de Lluís Llach L’estaca,
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convertida en l’himne en contra de la dictadura franquista però que també ha trobat altres usos en
diferents moments (Per exemple, és l’himne del sindicat polonès Solidarnosk). A la vegada poden
tenir un impacte social, polític o ideològic i afectar al curs de la societat humana, transformant o
perpetuant les diferents realitats socials. Tal i com comenta Josep Martí “Molts canvis que es
produeixen en la societat són fins i tot anunciats per la música abans de que aquests es produeixin,
senzillament perquè la música és portadora d’idees i sentiments que en un futur pròxim provocaran
canvis socials” (2000:18), tal i com es veurà en la música popular sud-africana durant l’apartheid, o
en el moviment de La Nova Cançó Catalana, per exemple. Les cançons també poden atraure a
algunes persones a implicar-se en certes causes, ja que són portadores de missatges emocionals, i
també poden despertar emocions en la persona que les escolta. I a més a més l’esperit de moltes
cançons roman viu tot i que els seus creadors hagin desaparegut.
Aquestes cançons es configuren com a banda sonora de l’època viscuda, descrivint el món a
temps passat, del present i del futur. Algunes cançons han marcat un punt d’inflexió creant un
abans i un després des del moment que s’han cantat o tocat per primera vegada, cridant l’atenció
sobre algun tema relacionat amb la pau.
Segons June Boyce-Tillman,
“L’important és reconèixer que el què escoltem ens influencia. La música és un art de
manipulació; la única manera d’evitar el seu poder és evitar trobar-se en llocs on s’està
tocant; també podem prendre consciència del què ens influencia en particular, i sobre quin
és el nostre estat d’ànim en un moment donat. Aquesta presa de consciència ens pot
permetre utilitzar l’escolta de l’experiència musical per la nostra pròpia cura, per resoldre
els nostres propis conflictes interiors” (1996:223).

En el seu estudi de música i de moviments d'esquerres nord-americans, Serge Denisoff (1972)
distingia entre diversos tipus de "cançons de protesta", basant-se en la seva funció de donar veu al
dissentiment, la qual pot ser en part directament relacionada als moviments socials. El primer tipus
el va anomenar "magnètic", aquelles cançons que atreuen el no participant a unir-se al moviment o
reforçar el nivell de compromís dels militants. L'estructura d'aquestes cançons és tal que fomenten
la participació, basant-se en melodies conegudes i enganxoses, versos repetits, i acords simples, al
mateix temps oferint un missatge polític en llenguatge planer. Aquí els elements verbals –el cant i
el text- són centrals, segons Denisoff, mentre que la música ocupa un lloc secundari, sent
merament un mitjà al missatge. (...) El segon tipus s'identifica com a "retòric", que enfoca l'atenció
en la indignació i el dissentiment de l'individu, però que no ofereix cap solució. Les cançons
retòriques posen una mica d'èmfasi a la lletra, però permeten més espai per a la sofisticació
musical i la tècnica. Denisoff afirma que les cançons que eren tan populars durant els anys 60 eren
d'aquest tipus, i que per això tenien tan poc "impacte" polític. (1998: 43).
Les cançons, tal i com consideren R. Eyerman i A. Jamison, són també canals de comunicació per
a activistes dins dels moviments, i també entre moviments diferents així com entre generacions
dels moviments. La música és part de la memòria col·lectiva, i les cançons poden reviscolar
moviments desapareguts reanimant també estructures oblidades de sentiment. Les cançons dels
moviments socials afecten la dinàmica de transformacions culturals, les relacions històriques entre
formacions culturals dominants, residuals i formacions emergents (1998: 161).
Iniciatives de música i pau:
Per acabar, s’analitzaran diferents iniciatives en les que la música és el mitjà o instrument per
emfatitzar, aconseguir i construir la pau. Aquestes iniciatives han estat protagonitzades per
diferents organitzacions, grups o persones a títol individual, la majoria músics, que han utilitzat la
música, ja sigui en temps de conflicte armat, de rehabilitació postbèl·lica o de pau imperfecta, per
dur a terme activitats encaminades cap a la cerca de la pau. Són iniciatives que es duen a terme
en l’actualitat i que incorporen les arts per tal de sumar esforços i estrènyer les relacions entre les
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poblacions afectades, afavorint a la coexistència i reconciliació per tal de construir una cultura de
pau, creant plataformes que permeten la transformació. Aquestes iniciatives han aparegut com a
resposta davant dels esdeveniments que la humanitat està vivint, on s’han creat nombroses
organitzacions que s’han aplegat per lluitar per causes comunes, tant a nivell local com global,
establint vincles i respostes a diferents nivells i perseguint diferents objectius.
Algunes organitzacions es centren en el potencial de la música com a instrument de formació
i d’educació per la pau, emfatitzant en la idea de provenció. Segons Paco Cascón 24 amb la
provenció “es tracta d’afavorir i proveir d’una sèrie d’habilitats i estratègies que ens permetin
afrontar millor els conflictes. Es tracta en definitiva de posar en marxa un procés que creï les bases
per afrontar qualsevol disputa o divergència en el moment en què es produeixi”. Segons ell, són
vàries les habilitats que caldrà treballar: crear grup en un ambient d’estima i confiança, afavorir a la
comunicació, presa de decisions per consens, treballar la cooperació... Aquestes habilitats es
poden ensenyar o aprendre en el fet de fer música, fonamentant les activitats en valors que fan
possible la convivència. Tal i com es veurà, en són exemples el programa Música i Pau de la
UNESCO, o els projectes musicals i socials impulsats per Carlinhos Brown.
També s’esmentarà a una organització de dones artistes que s’han unit per denunciar les
situacions que estan vivint d’altres dones arreu del món, aprofitant el seu rol de cantants i la
condició de ser dones com a element d’unió, per denunciar i donar visibilitat a certs esdeveniments.
N’és el cas de la Plataforma de mujeres contra la violencia de género.
També es presenten orquestres multiètniques que aposten per la integració musical a través de
la música. Tal i com comenta Kjell Skyllstad,
“Mitjançant la interacció musical, dues persones, dos grups o dues nacions, estableixen
llaços d’empatia que cap altra forma de tracte social i cultural podria establir, i creen formes
que mantenen per sempre l’empremta de la dinàmica social en l’estructura mateixa de la
composició musical”25.

En escenaris de conflicte armat i de rehabilitació postbèl·lica, es presenten diferents projectes
musicals que s’han creat per afrontar la situació que estan vivint en aquests, utilitzant la música
com a instrument terapèutic per transformar el present i aconseguir un futur millor, ajudant a les
persones a recuperar-se dels seus traumes viscuts, donant recolzament per superar les pèrdues,
empatitzar amb el patiment dels altres, apreciar la humanitat dels adversaris, imaginar un nou
futur... Tal i com comenta June Boyce-Tillman “Per aconseguir la reconciliació a través de fer
música, un factor fonamental és el respecte cap a altres persones i cap a les seves situacions”
(1996: 212). Alguns dels exemples que s’assenyalen seran el cas del grup Sierra Leone’s Refugee
All Stars, Emmanuel Jal i Abdel Gadir Salim, la fundació Shropshire Music Foundation. Teaching
children peace through music, i l’escola de música Kampot de Cambotja.
La utilització de la musicoteràpia cada vegada més és utilitzada com a instrument d’intervenció
social en contexts de violència26, de conflictes armats o de situació postbèl·lica per facilitar un espai
de reconstrucció del teixit social. Tal com comenta Wang Feng Ng,
“Els musicterapeutes recentment s’han implicat cada vegada més en recolzar als
supervivents de guerra i altres formes de violència relacionades, i han relatat resultats

24

A: Cascón, Paco. Ob. Cit.
Música y mediación. Article publicat a la revista SGI Quartely. Music as a force for peace. July 2004. Soka Gakkai
International Quarterly Magazine. Number 37. Buddhist perspectives on peace, culture and education.
26
Cal tenir en compte que durant les intervencions musicoterapeutes o d’art teràpia en general, és necessari crear
oportunitats per aquests facilitadors de les intervencions per cuidar-se a sí mateixos. Les experiències viscudes per les
persones que han patit conflictes armats poden ser molt dures, i escoltar, compartir i desprendre’s d’aquestes experiències
no és un procés fàcil d’assimilar o d’acompanyar per l’art terapeuta o facilitadors.
25

26
positius en les seves tasques. Entre aquests, alguns han estat actius utilitzant música i/o
musicoteràpia per treballar cap a la seva visió de pau” 27.
Alguns exemples sobre la utilització de la música en contextos de violència política són el cas del
Pavarotti Music Centre 28 ; també a Sud-àfrica (Pavlicevic, 1994, 2002); a la franja de Gaza
(Yawney, 1993); a Sierra Leone (McKay, Burman, Gonsalves, & Worthen, 2004); així com també a
centres de tractament per les víctimes de la tortura a Londres (Dixxon, 2002) 29. Aquestes iniciatives
treballen amb la música per tractar els traumes de la població afectada per la violència i en elles
s’han utilitzat diferents mètodes o tècniques musico terapèutiques. Actualment, hi ha molts models
o aproximacions a la musicoteràpia, com la Musicoteràpia Neurològica (Michael Thaut, Center for
Biomedical Research in Music, Colorado, USA), Musicoteràpia mèdica (Chery Dileo, USA),
Musicoteràpia humanística (Victor Munoz, Mèxic), Musicoteràpia Plurimodal (Diego Shapira),
Argentina, entre d’altres. De totes maneres, cinc models pioners reconeguts internacionalment van
ser presentats al 9è Congrés Mundial de Musicoteràpia que va tenir lloc a Washington, DC el 1999:
El model cognitiu, del comportament; el model GIM ‘Guided Imaginery Music’, creat per Helen
Bonny; la musicoteràpia creativa, model de Nordoff i Robbins; el model de Benenzon i el model de
la musicoteràpia analítica, de Mary Priestley 30. De totes maneres en el moment de dur a terme
intervencions terapèutiques centrades en la música caldrà tenir en compte les diferències socials i
culturals, així com les diferències en la interpretació musical i la percepció, a més dels factors que
han induït a l’estrès.
Segons Wang Feng (2005) cal diferenciar entre dues categories diferents de terapeutes: els que
focalitzen només el treballar amb clients que han experimentat el trauma de guerra, i els terapeutes
que han treballat amb supervivents de traumes i han promogut la pau simultàniament.
Tal i com comenta Maria Elena López Vinader,
“La musicoteràpia proporciona el mitjà per curar-se i per a la rehabilitació, promou el
creixement interior, i pot contribuir a la creació d’una cultura de pau (...) En una sessió de
musicoteràpia (…) nosaltres ajudem a transformar l’agressió conflictiva en un
comportament musical acceptat entrant en un diàleg musical que és sempre creatiu i per
suposat «Noviolent». Quan ressonem amb empatia, es pot produir la curació i sentir-se la
pau” (Urbain, et ál. 2008: 146 i 153).
Per acabar presentem diferents iniciatives dutes a terme a Hiroshima, i Catalunya, on el cant és
el mitjà per transmetre missatges de pau i germanor, de convivència i diàleg entre cultures.
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També hi ha una selecció d’enregistraments solidaris que s’han realitzat per informar i recaptar
fons per crisis humanitàries, conflictes armats, pels drets humans, sobre la violència de gènere i la
pau.
Per acabar es presenten breument les respostes musicals que hi van haver arrel dels fets de l’11
de setembre del 2001 i de la guerra d’Irak.
I finalment es faciliten els objectius i orientacions bàsiques per dissenyar activitats, per
treballar el potencial que té la música en l’educació per la pau. També s’inclou un llistat de
cançons en català, castellà i algunes en altres llengües, relacionades amb la Pau. Així com unes
breus reflexions sobre les intervencions artístiques en contexts de violència.

Reflexions finals:
Vull concloure aquest capítol introductori amb unes reflexions de Gerard Vilar, catedràtic d’Estètica
i teoria de les arts del departament de filosofia de la UAB, sobre la importància del paper de l’art en
els temps actuals, i sobre el paper de l’art més enllà de qüestions purament estètiques. Les seves
reflexions ens serviran com a punt de partida per plantejar-nos interrogants sobre les relacions
entre l’art, la violència i la pau (i concretament sobre la música, la violència i la pau):
“No sé si aquests són temps favorables per a l’art o no ho són, hi ha motius per
argumentar en les dues direccions. Es pot pensar que els temps de violència i reacció
criden a l’art per tal que catalitzi les consciències, perquè aixequi la seva veu contra la
injustícia i el dolor, perquè destorbi els hipòcrites i les bones consciències. Es pot pensar
que l’art té un paper moral i polític fonamental perquè té a veure amb el que som i amb el
que volem ser com a éssers humans i, en conseqüència, els temps turbulents serien bons
per a l’art, ja que el fan més necessari que mai. Tanmateix, també es pot pensar el contrari,
és a dir, que la relació de l’art amb l’ètica i la política no és tan central, que és molt mediata
i escadussera. Es pot pensar que l’art és un àmbit específic d’indagació sobre els
materials, les formes, els llenguatges, els modes de comunicació i de producció de
significat i que, per tant, l’art no té cap funció d’orientació o d’inducció a la reflexió políticomoral, ni tan sols en el sentit més ampli. Es pot pensar, doncs, que els temps turbulents no
serien especialment bons per a l’art o, fins i tot, serien dolents en la mesura que les
qüestions ètiques i polítiques interferirien en la llibertat investigadora i creativa dels
artistes”31.
Sobre la qüestió que planteja de la relació de l’art amb l’ètica i la política és una pregunta que
portem almenys vint-i-cinc segles donant-t’hi voltes. En aquesta investigació no arribarem a una
conclusió definitiva sobre aquesta hipòtesi, tot i que de totes maneres, els arguments s’inclinen cap
a fonamentar que l’art i l’ètica poden guardar una relació, més que no pas el contrari.
Tal i com comenta Johan Galtung,
“L’art i la pau estan localitzades en la tensió entre les emocions i l’intel·lecte. Una altra falsa
dicotomia. Qualsevol cosa bona, una profunda construcció intel·lectual dóna una
satisfacció emocional, i en l’obra artística més emocional que més arriba, sigui arquitectura,
novel·la, simfonia, pintura, escultura... La vida uneix el què els conceptes i els dualismes
mantenen a part. I en l’art, com en la pau, ha de superar aquestes falses dicotomies parlant
a la vegada amb el cor i el cervell, amb la compassió del cor i amb les construccions del
cervell. Potser això és on l’art i la pau es troben un amb l’altra i s’interconnecten més
profundament: els dos a la vegada dirigeixen ambdues facultats humanes” (Urbain, et ál.
2008: 60).
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Vilar, Gerard (2003). Ricard Vaccaro: La vida de les formes. Bellaterra: L’agenda–10. Cultura en viu. 28-III/4-IV.
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El què sí està clar és que per sí sola la música no ens portarà la pau al món. Tal i com comenta
Johan Galtung "El pas per la pau no ve per sí sol. Ha de ser pensat, sentit i treballat” (Urbain, et ál.
2008: 60). Però considerant el panorama actual a nivell mundial, i sabent que els conflictes
esdevenen més i més nombrosos i violents en els nostres dies, és important que explorem,
reconeguem i apliquem les oportunitats i potencialitats del poder de la música per una
transformació de conflictes pacífica i efectiva, recolzant-la i promovent-la, ja que es configura com a
referent indispensable per intentar transformar i reinventar el món en el què vivim, i en el que volem
viure. Tal i com s’ha vist, els diferents rols de la música i dels músics poden ser d’una importància
cabdal per tal d’aconseguir aquests canvis desitjats en la construcció d’una cultura de pau. La
cultura i el desenvolupament de l’art és una gran inversió de futur.
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2. La música i la violència
De la mateixa manera que la música té una estreta relació amb la pau, la pot tenir també amb la
violència. Tal i com comenta Olivier Urbain,
"La música no sempre promou accions nobles (…). La música té un poder enorme per
mobilitzar a la gent en qualsevol direcció, cap a objectius pacífics i nobles, o cap a actes
violents i destructius (…). Com qualsevol altre esforç humà, la música pot ser utilitzada per
ressaltar la vida humana o per destruir-la” (Urbain, et ál. 2008: 2-3).
La música al llarg de la història s’ha utilitzat per fomentar l’odi, la venjança, la violència, sent
utilitzada fins i tot com a forma d’humiliació, de repressió, de terror i de tortura. Tal i com diu
George Kent32,
“Alguna música pot ajudar a crear alguns tipus de pau en alguns moments, però, com les
altres coses bones, la música té una banda fosca també. Hi ha música que celebra la
guerra, la maldat, l’odi i la humiliació. La música té el poder de curar, però necessitem
veure que també té el poder de ferir. La música ens pot unir, però també ens pot dividir (…)
La música és pacífica o no pacífica no pel caràcter inherent de la música en sí mateixa,
sinó per la manera com és utilitzada. El que la música sigui o no pacífica depèn del context,
però també depèn de com és escoltada. Si és utilitzada per glorificar el mal, no és pacífica.
La música pot contribuir a la pau, però aquesta contribució és limitada mentre estigui en
mans d’aquells que estan al poder” (Urbain, et ál. 2008: 104-107).
Tal i com comenta Josep Martí,
“Podem estar segurs de que la música, o al menys l’ús que se’n fa d’ella, no és sempre
innocent. Això ja ho sabien els vells tabals de combat, els geníssers turcs, els assassins de
Víctor Jara o els fonamentalistes islàmics actuals. Per raons pàtries, s’ha fet la guerra amb
determinades músiques i s’ha fet també la guerra a moltes altres músiques, compositors o
cantants” (2000: 117-118).
Tot i que la música i la violència no és el focus d’atenció d’aquesta recerca, aquesta unió és
d’importància cabdal també de la temàtica que ens ocupa, i per això, ni que sigui breument, no es
pot deixar de considerar.
Tal i com comenta Josep Maria Vilar,
“La música ha estat tradicionalment un element considerat quasi necessari en la
preparació, en la realització i en la gestió dels efectes de la guerra. Concretament, en la
vida militar, se li ha encarregat una triple missió: transmetre ordres mitjançant senyals
acústiques en el camp de batalla, regular la vida militar i provocar efectes psicològics en les
tropes: d’encoratjament en les pròpies i de confusió i desgast en les enemigues” 33.
En la música clàssica durant els segles XVI i XVII va néixer la forma musical anomenada Batalla
(Battaglia), descrivint les diferents fases dels combats, celebrant el triomf i la derrota de l’enemic.
En els seus inicis, narrava el combat físic a través dels galops dels cavalls, el ressonar de les
trompes de guerra, el tro dels tambors i els crits dels soldats, fent al·lusió a la violència directa, ja
L’autor, en el llibre d’Urbain, et. ál, Music and Conflict Transformation: Harmonies and Dissonances in Geopolitics (2008),
en el capítol 8 “Unpeaceful Music”, analitza també la relació entre música i violència a partir d’alguns himnes nacionals,
relació que s’ha fet explícita en molts ells. No s’analitzarà aquesta qüestió, però per prendre consciència d’aquest fet, al
recordar l’himne de Catalunya “Els segadors”: Catalunya, triomfant, tornarà a ser rica i plena! Endarrera aquesta gent tan
ufana i tan superba! Bon cop de falç! Bon cop de falç, defensors de la terra! Bon cop de falç! Ara és hora, segadors! Ara és
hora d'estar alerta! Per quan vingui un altre juny esmolem ben bé les eines! (tornada) Que tremoli l'enemic en veient la
nostra ensenya: com fem caure espigues d'or, quan convé seguem cadenes! (tornada).
33
“La música i les guerres”, revista Perspectiva Escolar 279, “Les guerres” novembre 2003. Publicació Rosa Sensat.
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que la guerra era un element quotidià en la vida de l’època. Per exemple, cal destacar The batell,
de Thomas Byrd (?-1560), i La guerre o La bataille de Marignan, de Claude Jannequin (14851558) que celebrava la victòria dels francesos a Marignan el 1515 (batalla que va presenciar), en la
que feia referència a la glòria, a l’enemic, als soldats, sent la victòria la gran guanyadora i la
derrota, la gran perdedora. Cal saber però que no totes les batalles acabaven en victòria, també hi
ha composicions de lamentacions per una batalla perduda o pels patiments generats per aquesta.
Durant el Classicisme, la música militar va prendre embranzida, en part pels grans canvis que es
van produir en el llenguatge musical, com per la progressió tècnica dels instruments. En aquest
període, el gènere Batalla ressorgeix de nou, popularitzant-se amb les guerres napoleòniques: La
bataille d’Austerlitz (1805) o La bataille d’Iéna (1807) de Beauvarlet-Charpentier; o La batalla de
Vitoria o La victòria de Wellington (1813) de Beethoven, seran obres representatives. D’aquesta
època destaca també la Missa in tempore belli de Haydn (Missa en temps de guerra), dominada
per l’estil militar, així com el tercer moviment de la Sonata per a piano en la menor KV331 de
Mozart, titulat “Rondó alla Turca”, que retrata l’estil propi de bandes de música dels esclaus de
l’Imperi otomà, els geníssers.
Va ser també en aquest període quan amb l’ascens al tro austríac Francesc II, coincidint els
primers mesos de regnat amb la revolta del poble de París, la Presa de la Bastilla i
l’empresonament de la família Reial Francesa, el Rei va decidir adoptar unes mesures de repressió
i privació de la llibertat, acabant amb qualsevol llavor de pensament democràtic, prohibint fins i tot
les representacions de La flauta màgica de Mozart, ja que sospitava que darrera els simbolismes
maçònics s’hi amagaven gèrmens revolucionaris.
Un altre gènere musical a considerar que ha guardat relació amb la violència, han estat les marxes
militars que tingueren la seva edat d’or en l’època del Romanticisme, destacant les composicions
de John Philip Sousa i de Johann Strauss, entre d’altres. De totes maneres al llarg d’aquest
període i cada cop més, la música militar assumeix funcions cerimonials, de divertiment, de
celebració, dissociant-se cada vegada més de les operacions militars i de la inducció a la
violència34.
Al llarg de la història de la música, es troben també algunes composicions que han utilitzat
instruments bèl·lics com a instruments musicals, sent els portaveus de la violència directa. N’és
el cas de la composició de Joseph Gossec, Le triomphe de la Republique, en la que es preveu la
presència d’un canó; o l’Obertura 1812 de Tchaikowsky, obra per celebrar el 70è aniversari de la
victòria de l’exèrcit rus sobre les tropes de Napoleó, que també prescriu la utilització d’armament
pel seu desenvolupament, com canons i projectils d’artilleria.
A principis del segle XX va aparèixer el moviment artístic Futurista (1909-1916), inicialment
d’inspiració anàrquico-socialista però amb la Primera Guerra Mundial va patir una involució en
sentit reaccionari sent abolit per la ideologia feixista, amb la que compartia el culte a la guerra.
Aquest moviment va néixer amb la publicació del Manifest Futurista (1909) de l’italià Filippo
Tommaso Marinetti. L’any 1910 va aparèixer el Manifesto dei musici futuristi de Francesco Balilla
Pratella, en la que s’anunciava que en la música, el futurisme proposava composicions basades en
sorolls, preferentment de fàbriques, trens, transatlàntics, etc. L’estètica futurista menyspreava
l’admiració pel passat, rendint culte a la civilització moderna.
L’any 1913, el principal músic del grup, Luigi Russolo, va escriure el Manifesto dell’arte dei rumori,
on els sorolls són la matèria prima de la creació musical. Aquesta obra la va escriure inspirant-se
en les lectures de les cartes enviades per Marinetti des de les trinxeres búlgares, on el líder
futurista feia una descripció del què anomenava “L’orquestra de la gran batalla”35.
34

Cal comentar que anualment es celebra a Escòcia l’Edinburg Military Tattoo, on es reuneixen les millors bandes militars
del món. Per a més informació: <http://www.edinburgh-tattoo.co.uk/>
35
Per a més informació: L’art dels sorolls, Manifest Futurista, 1913. Disponible a la web: <
https://monoskop.org/images/6/69/Russolo_Luigi_El_arte_de_los_ruidos_Manifiesto_Futurista.pdf >
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Marinetti va arribar a proposar un programa polític de nacionalisme extrem i d’expansió colonial,
glorificant la bellesa de la lluita i de la guerra com a “única higiene pel món”. Els artistes es van
sentir fascinats pel dinamisme, la mecànica, la tècnica, la guerra; proclamaven el seu dret a
“exaltar qualsevol tipus d’originalitat per audaç o violenta que fos”36.
El grup tenia també una evident vocació esportiva. Fidels a la militància, Boccioni, Marinetti,
Russolo i Sant’Elia, es van allistar a un batalló de ciclistes. Sant’Elia, va caure en combat, Russolo i
Marinetti van ser greument ferits i en acció va morir Boccioni, que escrivia des del front el 1915: “La
guerra és fascinant, meravellosa i terrible… Vida i mort… Sóc feliç”37.
En la música del segle XX, a l’Antiga URSS, l’Estat Soviètic sota el lideratge de Lenin i
posteriorment d’Stalin, van dur a terme un control exhaustiu de tota la producció artística soviètica,
amb la finalitat de no permetre la difusió d’aquelles obres que no servissin els interessos de l’estat
soviètic, fet que va portar a molts compositors a emigrar o bé a ajustar-se a les imposicions del nou
govern.
Cal saber també que quan l’Antiga URSS va envair els tres estats bàltics Estònia, Letònia i Lituània
l’any 1940, va utilitzar la música també amb finalitats propagandístiques a favor del règim.
Concretament a Estònia, país amb una gran tradició de cantants i de celebració de festivals
massius de la cançó (Laulipidu), durant els anys d’ocupació, es va obligar en aquests festivals, a
rendir tribut a les icones comunistes de Lenin i Stalin, així com a la solidaritat dels soviètics en el
repertori musical silenciant les cançons folklòriques. De totes maneres, aquests intents
d’aculturització, no van silenciar mai els desigs de llibertat, sent la música tradicional expressió de
la força d’unió i orgull nacional que va permetre vèncer a l’ocupació, entre d’altres factors. És el
què es va conèixer amb el nom de la Revolució cantada, un moviment polític noviolent que va
utilitzar les forces de la música i de la cultura per donar veu a la resistència. D’aquesta manera van
aparèixer, en diferents indrets d’aquests països, reunions de persones que cantaven cançons
patriòtiques prohibides pel règim, com a forma de reivindicar la seva independència i que eren
difícils d’acallar. L’any 1988 en el Camp de les Cançons a Tallin (recinte a on es celebra el festival
de la cançó Laulipidu) es van celebrar encontres diaris per tal de cantar cançons patriòtiques
reivindicant la independència38.
A Alemanya amb l’arribada del nazisme i de Hitler al poder, la música Wagneriana es va convertir
en el símbol sonor d’una nació victoriosa i segura de sí mateixa, utilitzant la música d’aquest
compositor com un dels principals aparells de propaganda. Wagner va publicar el pamflet titulat “El
judaisme en la música” en el que expressava el seu antisemitisme i la convicció de la supremacia
ària, convertint-se en un compositor d’atractiu únic pels nazis39.
El règim també es va dedicar a catalogar a les obres de compositors jueus, obres modernes,
avantguardistes, atonals i amb elements de jazz i swing com a música Degenerada40, comportant
l’emigració o extermini de molts compositors.
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A <http://www.eepsys.com/arte/futu.htm>
A Enciclopedia del mundo actual. 1980: 180.
38
Per a més informació: The singing revolution. James Tusty y Maureen Castle Tusty. 2008, Sky fimls Inc. Art and Design.
<http://www.singingrevolution.com/>
39
Avui en dia encara es manté el vet sobre la música de Wagner a Israel per no ferir sensibilitats, tal i com va comentar
recentment el director de l’òpera d’Israel David Stern. Per a més informació: L’òpera d’Israel seguirà boicotejant les obres de
Wagner. El periódico de Catalunya, 02/12/08.
40
El 19 de juliol de 1937, a Munich, el Nacional Socialisme Alemany inaugurava amb gran desplegament propagandístic
l’exposició “Art Degenerat” (Entartete Kunst), amb unes 650 obres d’art proscrit, mostrades amb difamació i burla. Un any
després es va obrir una exposició a Düsseldorf, sobre “Música Degenerada” (Entartete Musik), com a part de les “Jornades
de Música del Reich”, organitzada per Joseph Goebbels, ministre de propaganda del III Reich. Es reprèn el concepte
científic de “degeneració” que el metge i criminòleg Cesare Lombroso va utilitzar a finals del segle XIX per designar una
desviació de la norma, d’aquesta manera els ideòlegs Nazis van deformar un terme científic en profit d’una crítica cultural
conservadora que pretenia sotmetre la música a principis racistes. <http://www.weblaopera.com/articulos/arti40.htm> (web
no disponible, 2021)
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La música fou present també en els camps de concentració, i era utilitzada com “un instrument de
dominació dels botxins, o com a mitjà de supervivència de les víctimes” 41 . En el primer cas,
s’obligava als presoners a entonar cants de masses nacionalsocialistes, o a escoltar emissions
radiofòniques de música de Wagner, o també cantar himnes nazis durant el trajecte cap als camps,
sent utilitzada com acompanyament del terror i dels assassinats en massa, obligant als presoners a
tocar durant la selecció de les víctimes i l’execució d’aquestes. En el segon cas, la música, i
concretament les cançons, permetien als presoners gaudir d’un marge de llibertat, a la vegada que
els hi permetien evadir-se i resistir a la situació que vivien, conservant l’esperança. De totes
maneres, les activitats musicals als camps de concentració foren rigorosament regulades pels
nazis42.
Cal destacar l’activitat musical que es va dur a terme al camp-ghetto de Terezin43 (Theresienstadt,
República Txeca), que entre els anys 1941 i 1945, els Nazis van permetre als Jueus una mesura
d’autogovern animant-los a organitzar actes culturals. Els nazis van utilitzar aquest camp com a
“ghetto model”, amb l’objectiu de desviar l’atenció internacional, però en realitat servia com a lloc
de pas dels jueus processats de l’Europa Central en els ghettos i camps d’extermini, per ser enviats
a altres camps.
En aquest camp-ghetto, el setembre de 1942 fou traslladat el compositor Viktor Ullmann (18981944) sent designat “Administrador d’activitats Artístiques” i va exercir oficialment de crític musical.
A Terezin es va trobar amb un grup de compositors empresonats (Pavel Haas, Hans Krâsa i
Gideon Kein) i va conèixer també a Peter Kien, un jove poeta que va escriure el llibret per una
òpera seva, musicalitzada com òpera de cambra. Els assaigs per l’estrena es van realitzar l’estiu
de 1944, però quan l’obra estava casi acabada, es va presentar una delegació de les SS trobant
semblança en el paper principal amb la figura de Hitler. L’obra mai es va presentar i la llibertat de
que gaudien Ullmann i els seus companys va ser brutalment finalitzada. El 16 d’octubre quasi tots
els compositors i artistes van ser enviats al camp d’Auschwitz pel seu extermini.
En la música popular es troben també algunes cançons que han lloat o han fet crida a la
violència, des de força temps ençà, com per exemple des de la Guerra Civil dels Estats Units, fins
els nostres dies 44 . Un dels exemples més destacables va ser en ple apogeu de la música de
protesta durant la guerra del Vietnam, una cançó anomenada Ballad of the green berets, del
Sargent Barry Sadler, patriòtica i de suport i reconeixement a les activitats dels Boines Verdes
que expressava l’expectativa de que els homes a la societat tenien que ser valents davant de la
batalla i l’agressió. Es va col·locar en el número 1 de les llistes americanes durant cinc setmanes
l’any 1966.
També a Espanya l’any 2005 circulaven per la xarxa varies cançons amb continguts racistes i
xenòfobs 45 i que es van propagar per Castelló, València i Madrid. Eren cançons de música
A Fackler, Guido (2007) “La música en la vida cotidiana de los campos de concentración”. La música y el III Reich, de
Bayreuth a Terezin. Barcelona: Fundació Caixa Catalunya, p. 229.
42
El 24 de setembre del 2008 es va celebrar un concert a Israel en el que 16 violins recuperats de víctimes de l’Holocaust
van recuperar el seu so, durant un concert a càrrec de l’Orquestra Simfònica de Ranana i la Filharmònica d’Estambul,
anomenat “Els violins de l’esperança”. Per a més informació: <http://www.violinsofhope.org/>
43
Per a més informació: <https://holocaustmusic.ort.org/places/theresienstadt/>
44
Per exemple cal destacar la marca, firma de roba i discogràfica danesa anomenada Fighters + Lovers que es mostren
partidaris de la solidaritat i del dret a lluitar per la llibertat mostrant el seu recolzament amb els moviments PFLP a Palestina
i les FARC a Colòmbia, considerant a ambdós grups com a lluitadors legítims contra la invasió il·legal. Com a mostra del
seu suport van editar l’àlbum “Cumbia Clash- de la selva a la calle” (2007), temes de les FARC mesclats per reconeguts DJ
de Copenhaguen, àlbum que va portar al qüestionament d’una iniciativa com aquesta, al voltant de les pretensions del grup,
sobre el dret a la llibertat d’expressió, sobre la legitimitat del suport i publicitat musical a la guerrilla... El grup a més
suposadament ha fet donacions a la guerrilla, infringint d’aquesta manera a la llei antiterrorista. Per a més informació: Lo
que faltaba: Daneses lanzan cumbia con odas a las FARC. < https://www.semana.com/on-line/articulo/lo-faltaba-daneseslanzan-cumbia-odas-farc/89893-3/ >
45
La xenofobia baila en Internet. Jóvenes intercambian canciones racistas y xenófobas. El País, 04/04/2005. IU denuncia a
un pinchadiscos que propaga canciones racistas en la red. El País, 06/04/05.
Cal destacar també al cantant jamaicà Sizzla, conegut per les seves cançons amb contingut homofòbic com Nah Apologize,
en la que declara obertament “Mata a un marica i sent-te’t orgullós”. El cantant té prohibida l’entrada als països de l’espai
Shengen.
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Bakalao, i que degut a l’alt contingut violent i xenòfob de les lletres van motivar a denúncies
públiques per part d’algunes ONG i partits polítics. Algunes d’aquestes cançons eren: Me cago en
estos putos rumanos, "Me cago en esos putos rumanos, hijos de puta, voy a cortaros las manos.
Me cago en el puto moro que me robó mi bici (...) paso con el coche por encima suyo y le chafo
toda la cabeza, por cabrón"; Facha Vs. Moro; Rumanea din tei o Moros, "No vengas aquí porque
me compraré una escopeta y haré tiro al blanco, perdón por la expresión, (...) haré el tiro al negro".
Cal destacar que a nivell musical han aparegut estils musicals relacionats amb la violència, trobant
nombrosos exemples en la música Heavy metal, amb cançons amb lletres violentes en les que es
fa referència tant a la violència directa en vers les dones, els homosexuals, els immigrants... també,
en l’estil de música Rap es troben cançons que potencien la conducta violenta, o es centren en la
denigració i humiliació de les dones46, o fins i tot dins d’aquest estil hi ha l’anomenat Gangsta rap
(1987), deliberadament antisocial i d’una gran cruesa sexual que en els seus inicis incloïa insults
en les lletres de les seves cançons fent apologia de la violència47, sobretot contra la policia, que
continua sent un element essencial d’aquest estil. Paradoxalment molts grups de gangsta rap han
demanat la fi de les lluites de bandes de carrer.
O també el cas dels Narcocorridos, els corridos mexicans sobre el narcotràfic, de temàtiques molt
diverses. Tal i com comenta José Manuel Valenzuela, autor del llibre “Jefe de jefes, corridos y
narcocultura en México” (Premio de Musicología, Casa de las Americas, 2001),
“Els narcocorridos contenen múltiples sentits i desenllaços. Alguns destaquen les bondats
i el poder adquirits en ingressar al ‘narco’ i emfatitzen les virtuts reals o imputades d’algun
personatge, en canvi molts altres presenten finals tristos, abandonament, dolor, absència,
violència, presó, mort, penediment: desenllaços disponibles que inspiren els corridos (...)
Els corridos mexicans són només un dels mitjans a través dels quals la població relata i
forma les imatges del narcomón i les seves manifestacions. Al seu costat apareixen els
noticiaris, el cinema i la literatura però, sobretot, expliquen l’experiència propera i
quotidiana amb el propi entorn, així com tot el seu desplegament visible de violència,
poder, impunitat i complicitats”48.
Respecte als narcocorridos s’està qüestionant si aquest gènere és un reflex de la societat
mexicana o si és un instrument de propaganda que glorifica als criminals. Alguns dels grups més
destacats del gènere, davant d’aquesta polèmica han hagut d’afrontar la censura o investigació per
part de les autoritats policials. Sobre aquesta qüestió Los Tigres del Norte el grup més
representatiu del gènere ha comentat,
“Jo crec que amb el corrido que hem cantat a través dels anys estem fent consciència del
què vivim. No podem ignorar el què està al carrer i el què hi ha a allà. I els que ens
escolten, han de tenir consciència de que ells escullen, si escullen el bé o escullen el
mal”49.
Per a més informació: Miedzian, Myriam (1995) “Música y pressing-catch: lo “divertido” de la violación, el Satanismo y la
xenofobia”. Chicos son, hombres serán. Cómo romper los lazos entre masculinidad y violencia. Madrid: Cuadernos
inacabados, 17, pp. 275-290.
47
Myriam Miedzian (ob. Cit), analitza en detall diferents estils musicals relacionats amb la violència., pp. 281-282. Per
exemple analitzant la iniciativa que va liderar Tipper Gore, l’esposa de l’ex vicepresident del govern d’Estats Units, al crear
una organització anomenada Parents Music Resource Center, el 1984 per educar als pares sobre les alarmants modestendències en la música popular; i la consegüent resposta rapera.
Sobre la relació entre el hip hop i la violència destaca el documental Bling: a planet rock, de Raquel Cepeda. Bling bling! És
una onomatopeia que significa: al hip hop s’esmorza amb diamants. Els músics Pall Wall, RAekwon, Tego Calderón (famós
artista del reggaeton) i un dissenyador de diamants, són traslladats enmig de Sierra Leone per conèixer de primera mà d’on
sorgeixen els diamants i brillants que acostumen a portar diàriament, donada l’estreta relació d’aquest estil de música amb
l’ostentació que suposa tenir aquestes joies.
48
Ambdues cites són de l’article Corridos i narcotràfic. Una crònica de la violència i el poder. De José Manuel Valenzuela.
Revista Sons de la Mediterrània, Març-Abril 2008. Pàg. 58/59.
Cal destacar també el llibre Narcocorrido: un viaje dentro de la música de drogas, armas y guerrilleros, d’Elijah Wald, 2001,
editorial Rayo.
49
Los “jefes de jefes” del narcocorrido. BBC Mundo. 25/11/09.
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Aquest grup, ha assegurat patir la censura en algunes ocasions. La seva cançó La Granja, s’ha
interpretat com una cançó d’apologia al delicte, quan en realitat conté crítiques als polítics
mexicans expressada mitjançant una faula on participen els animals d’una granja, amb el tema del
narcotràfic de fons.
Un altra grup destacable és Los Tucanes de Tijuana, autors de la cançó El más bravo de los
bravos, que ha provocat l’ira de la policia i per aquest motiu han estat investigats. És una cançó
dirigida als narcotraficants, i per aquest fet s’ha presumit que els poden conèixer.

La música actualment és també utilitzada com a instrument de violència directa per infondre el
terror, l’odi, mobilitzant a poblacions al conflicte, sent també un instrument d’humiliació,
d’avergonyiment, i fins i tot de tortura.
Per exemple a Rwanda durant el genocidi del 1994 la música va servir per crear odi entre Hutus i
Tutsis. A la ràdio 1000 Colinas es podia sentir una cançó que deia així: “On són els Tutsis que em
telefonaven, on són ara, eh? Han estat massacrats! Han estat massacrats! Veniu a cantar,
felicitem-nos, han estat exterminats! Felicitem-nos, els Tutsis han estat exterminats! Déu és just!”50.
Tal i com comenta Kjell Skyllstad,
“Des de la guerra del Vietnam fins a la brutal campanya d’Irak, l’ús de la música com a
instrument de terror ha atret a l’atenció pública. Podem recordar el «bombardeig» musical
de Sarajevo per Radovan Karadzic cantant cançons de guerra sèrbies a partir de
gegantescs altaveus situats als cims de la ciutat assetjada. I en els camps de concentració,
els presoners eren forçats a cantar cançons patriòtiques sèrbies com a instrument de
tortura. Els recents relats de l’ús de música alta per «estovar» als presoners a Afganistan
e Iraq compten la seva pròpia història”51.
D’Afganistan cal recordar també que amb el règim comunista, i amb la posterior arribada dels
Talibà al poder, la música fou prohibida en tots els àmbits, com la ràdio, televisió i esfera privada,
on el règim amenaçava a tot aquell que intentés burlar la prohibició. A la vegada, també van
prendre mesures de destrucció de cintes de casset i de radiocassets, així com dels instruments
tradicionals com el Rulab i la Dilruba, a part d’amenaces als músics del país que es van veure
obligats a silenciar la seva música o a exiliar-se52.
Sobre la utilització de la música com a tortura, Suzanne G. Cusick en el seu recent article “Music as
torture / Music as weapon”53, analitza l’ús sistemàtic de la música com a arma de tortura i en la
guerra per part dels Estats Units d’Amèrica, analitzant el “bombardeig acústic” a Irak, unit a
humiliació sexual i aïllament sensorial, com alguns dels mitjans no letals amb que els presoners
d’Abu Grahib o Guantánamo, poden ser obligats a entregar els seus secrets sense que es violin les
50

A Odio entre vecinos: hutus y tutsis. Documentos TV. TVE, 1996.
Música y mediación. Article publicat a la revista SGI Quartely. Music as a force for peace. July 2004. Soka Gakkai
International Quarterly Magazine. Number 37. Buddhist perspectives on peace, culture and education.
Cal destacar per exemple l’ús de la música en el sí de les forces de seguretat. A Colòmbia, l’anomenada Força de
Desplegament Ràpid, la Fudra –la unitat d’elit de l’Exèrcit en la lluita contra la guerrilla-, té el seu propi disc de cançons
sobre la guerra com per exemple Camino a la libertad, Regreso a la sociedad, Defensores de la patria.
52
Des de fa set anys l’Institut Nacional de Música d’Afganistan ha tornat a obrir les portes, tot i la situació precària de l’edifici
i del personal, amb voluntat de convertir-se en la seu d’una orquestra simfònica. Per a més informació: Música, a pesar de
todo. El Instituto Nacional de Música de Afganistán, aspira a ser la sede de una orquesta sinfónica tras años de prohibición
talibán. El país, 24/08/09.
Sobre els Talibà destaquen les amenaces exercides cap el cantant pakistanès de folklore pastún Kamal Mehsud, per haver
defensat mitjançant la seva música a favor d’una religió tolerant i de la pau, amb cançons en contra de l’extremisme. El
cantant va morir el gener del 2010 i durant la seva vida havia denunciat les amenaces, declarant la por que tenia “Tinc por.
No surto al carrer. Per molt que canviï de casa, qualsevol pot trobar-me”. Per a més informació: Kamal Mehsud, cantante
paquistaní de folclore pastún. Los talibanes le amenazaron por defender una religión tolerante. El país, 22/01/10
53
< https://www.academia.edu/333658/Music_As_Torture_Music_As_Weapon >
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lleis dels Estats Units. L’ús de la música en volums alts per controlar o coercir als presoners es
considera una violació de la Convenció de Nacions Unides contra la Tortura54.
El passat mes de desembre del 2008 grups com Metallica o Rage Against the Machine, van
protestar per l’ús de les seves cançons com a maltractament psicològic als presoners de
Guantánamo. Les seves cançons, -i també les de Britney Spears, Christina Aguilera –Dirt-, Magic
Numbers, Nancy Sinatra, Eminem, Mr. Dre, David Gray –Babylon-, o fins i tot la melodia de Barrio
Sésamo o del Dinosaure Barney-, han estat sent utilitzades per l’exèrcit americà des de fa anys,
com a tècniques de tortura psicològica, a Irak, Afganistan i Guantánamo. Metallica i RATM han
impulsat la iniciativa Zero db (zero decibelis), amb la que pretenen arribar als 30.000 afiliats i
pressionar perquè finalitzin aquests tipus d’abusos musicals55.
Alguns d’aquests grups, un any després van reclamar al Govern Americà, per mitjà de la Llei de la
Llibertat d’Informació, la llista de les cançons utilitzades durant els interrogatoris a sospitosos del
terrorisme. A més a més, varis cantants han mostrat la seva protesta per l’ús de la música com a
instrument de tortura a Guantánamo, entre els quals hi ha ACDC, REM, Red Hot Chili Peppers,
James Taylor, Christina Aguilera, Britney Spears, Neil Diamond... 56.
Segons la Portaveu de la Tasca Conjunta de Guantánamo va declarar que des del 2003 la música
ja no forma part dels mètodes de tortura. El portaveu de la CIA va assegurar que la música
s’utilitzava per raons de seguretat com a “soroll blanc” per impedir la comunicació entre presoners i
no com a “càstig”57, i tant Donald Rumsfeld, ex secretari de Defensa del Govern d’Estats Units i
George W. Bush, i també el Tinent General Ricardo Sánchez van ratificar en el mes d’abril i
setembre del 2003, respectivament, l’ús d’aquestes tècniques “Per obtenir informació que pogués
conduir a la millora de la seguretat Nacional”58.
Tal i com s’ha sabut la utilització de la música com a tortura consistia en un procediment senzill:
“S’obliga al presoner a adoptar la denominada ‘posició d’estrès’, en la que no es poden
moure els braços ni les cames. Després se l’encadena al terra en un petit habitacle i es
puja l’aire condicionat fins el nivell de congelació. Acte seguit es punxa la cançó i es puja el
volum al màxim (...) Les sessions podien durar entre 14 i 27 hores, dues o tres vegades per
setmana”59.
Tal i com va comentar el psiquiatra i ex brigadista de l’exèrcit americà Stephen Xenakis, “Els danys
psicològics són incalculables. Es condueix al cervell al mateix nivell d’ansietat que pot causar el
síndrome d’estrès postraumàtic”60.
La unió de la música i la violència s’ha manifestat també en les cultures del Pacífic i d’Àsia61. Per
exemple, antigament l’Imperi Mongol era més famós per les seves arts bèl·liques més que per les
musicals, però fins i tot en la guerra, s’utilitzaven tambors i cornetes per fer senyals. Al segle XIII
Marco Polo parla d’una batalla on, abans de començar un combat, un i l’altre bàndol van cantar. La
senyal d’inici de la lluita es va fer amb un gran timbal que portava el nom de Nagarah.

Se sap que la CIA ha aplicat aquesta tècnica des de l’any 1963. a més a més, també s’ha conegut que a principis de la
dècada dels setanta va ser utilitzada per part dels serveis secrets britànics contra presoners relacionats amb l’Exèrcit
Republicà Irlandès (IRA). L’any 1999 el Tribunal Suprem Israelià va arribar a reprovar també l’ús d’aquest tipus
d’interrogatoris.
55
Per a més informació: Contra la tortura, silencio. El País, 15/12/08.
56
Per a més informació: Tortura ‘heavy’ en Guantánamo. Un grupo de artistas exige al Gobierno de EEUU la lista con las
canciones utilizadas durante los interrogatorios. El País, 22/10/09.
57
Per a més informació: Guantánamo: “rockola de la tortura”. BBC Mundo, 23/10/09.
58
Per a més informació: Guantánamo, banda sonora original. El País, 17/08/08.
59
Ibid. Nota citada.
60
Ibid. Anterior article.
61
Informació extreta del llibre: P. Malm, William (1985) Culturas musicales del Pacífico, el Cercano Oriente y Asia. España:
Alianza Editorial, Alianza Música.
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La relació entre música i violència també es troba representada en diferents instruments
musicals:
-

A Nova Guinea existeixen uns tambors en forma de rellotge de sorra que poden fer entre
70cm i 2 metres de longitud, que antigament es tocaven en esdeveniments comunitaris
com podien ser la guerra. També s’utilitzen unes trompetes de bambú per espantar els
enemics a les batalles i per assenyalar el triomf quan els guerrers retornen amb les restes
de l’enemic.

-

O al Tibet, durant la realització de rituals els xamans utilitzen unes trompetes curtes fetes
d’óssos de cames humanes, -preferiblement les fetes amb óssos dels delinqüents-, per la
seva relació més estreta amb els nombrosos dimonis tibetans als que cal aplacar.

La dansa tampoc s’ha quedat al marge de la unió entre música i violència. Encara avui en dia es
poden veure drames folklòrics a Filipines anomenats Moro-Moro, sobre els conflictes entre
cavallers cristians i musulmans de l’Espanya Medieval.
I a la Polinèsia en destaca la dansa anomenada Haka (Ha-alè, Ka- donar energia, Ha-ka pot
significar “impregnar-se d’aire”) interpretada pels maorís de Nova Zelanda. Tradicionalment es feia
abans de començar una batalla, tot i que també s’executa com a dansa de benvinguda o forma
d’entreteniment. S’explica que fa 140 anys, el cap de la tribu dels Ngati Toa, anomenat Te
Rauparaha va composar la dansa més coneguda anomenada Ka Mate, mentre era perseguit pels
seus enemics.
És una dansa ritual molt estilitzada en la que els intèrprets assumeixen diferents postures a la
vegada que emeten poderosos crits complementant cada postura i moviment. El rostre adopta
també molta importància, ja que es treu la llengua, es dilaten els ulls, es tanquen i s’obren els ulls
en certs moments del ball, es fan gestos ferotges... expressions que donen més sentit a les
paraules pronunciades i així, aconsegueixen intimidar als seus contraris.
Els dansaires utilitzen la percussió que els hi ofereix el seu cos, amb les mans que s’agiten de
forma expressiva i convulsa, donant-se cops a les cuixes, acompanyat dels peus que van picant a
terra. Les cançons són simples, homofòniques i a vegades adopten tota la forma de preguntaresposta, en la que l’executant convoca i anima amb els seus crits i postures als altres, que el
responen de manera conjunta.
Tot i que els dansaires actuen a la vegada, es permet l’espontaneïtat i la creativitat per interpretar
les paraules cadascú com vulgui. Abans de començar la dansa, el líder de la Haka pronuncia uns
petits refranys per recordar als balladors la conducta que han de tenir quan la representin.
El fet de que aquesta dansa sigui tant coneguda, es deu a que és utilitzada per l’Equip Nacional
de Rugby de Nova Zelanda conegut com All Blacks, que abans de cada partit, solen executar-la.
Actualment l’equip està format per jugadors maorís i anglosaxons, que participen de la mateixa
fúria amb el ritual. Els jugadors es col·loquen davant de l’equip contrari, i amb ordre i disciplina,
executen la Haka amb la finalitat primordial de fer agafar por a l’adversari, com a ritus preparatori
de la batalla que els espera. Hi ha moltes hakas diferents, i l’equip nacional de rugby sol
representar la Haka Ka Mate.
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3. LA MÚSICA CLÀSSICA:
En aquest capítol es presenten diferents composicions en les que la pau s’ha interpretat de vàries
maneres, sobretot a partir del període post-romàntic i de la música del segle XX i XXI. És en aquest
període quan, degut als esdeveniments històrics que s’han succeït al món, que les composicions
que fan referència a la pau tenen un pes específic.
Al llarg de la història de la música, els conflictes armats i les situacions de violència, han marcat la
vida de molts compositors, i aquests, a través de les seves composicions 62 i actes, han deixat
testimoni musical sobre el què han viscut. De manera, que la pau s’ha representat de maneres molt
diverses a diferents llocs, en diversos períodes de temps i contextos, així com també per part de
varis compositors.
També es posarà èmfasi en alguns músics que a títol personal van destacar tant per les seves
accions musicals com humanitàries.
I finalment es presenten iniciatives musicals que provenen de l’àmbit orquestral i coral, en la que la
música es configura com a canal de comunicació, d’educació i creativitat per transformar certes
realitats, iniciatives fonamentades en valors de la cultura de la pau.

Del Renaixement al Romanticisme:
En el Renaixement (segona meitat segle XV fins a finals del segle XVI), es van composar algunes
misses o motets que guardaven relació amb la pau entesa amb un sentit religiós. Occident ha
quedat profundament marcat per la religió cristiana i per diferents maneres com aquesta ha rendit
tribut a la divinitat al llarg dels segles. En aquestes composicions, com són el cas de la Missa Da
pacem, de Josquin Desprez (1440-1521), o Da pacem Domine de Orlando di Lasso (1532-1594),
o el Da pacem Domine, de Melchor Franck (1573-1639), la pau es presenta fent ús d’una imatge
al·legòrica63, en la que s’interpreta metafòricament amb la figura de Déu, la pau és el senyor.
També en el Barroc (1600-1750) vàries composicions musicals sobre la pau64 responen a la pau
entesa com a Pax Romana i lligada a un pacte –pactum-, o tractat que posa fi a les hostilitats i
conflictes violents entre les parts, amb l’objectiu de mantenir relacions a partir de la legalitat.
A nivell musical, aquesta concepció es tradueix en la fi d’una guerra, la conseqüent firma del tractat
de pau, i la creació d’una composició musical per celebrar la fi del conflicte, el triomf d’aquest i
l’arribada i commemoració de la pau. Alguns exemples sobre aquesta interpretació de la pau en
aquest període són:
- Jean Baptiste Lully (1632-1687), Le temple de la paix. Ballet, llibret de l’obra de Philippe
Quinault, creada a Fontainebleau davant de Sa Majestat el 12 de setembre de 1685. L’obra va ser
encomanada per Monsenyor Le Dauphin, per celebrar la treva firmada a arrel del tractat de
Ratisbonne. Després de les representacions a la Cort, El Temple de la pau s’amplia amb l’Idylle
sur la paix, llibret de Jean Racine. El text fa referència des del desenvolupament dels combats a
l’arribada de la pau, sent una celebració de la glòria de Lluís XIV i de la Pau.

Els arguments de gran part de les obres vocals que s’analitzaran en aquest apartat de música clàssica han estat extrets
de Honneger, Marc (1992), Dictionnaire des oeuvres de l’Art Vocal. Paris: Éditions Bordas, 3 volums.
63
Rojas, Miguel (2000). “El arte como sustento de una cultura de paz”. IIº Seminario Internacional, Por una Cultura de Paz.
La educación y los valores de la democracia. Argentina: UNESCO-AUGM-UNER, pp. 49-69.
64
Altres composicions del període que tenen la paraula PAU al títol, però que no s’han trobat els arguments són: André
Raison, (1650-1719), La Paix tan désirée; Ch. Piroye. La Paix- Rondeau; Michel Pignolet de Monteclair (1667-1737), La
guerre et la paix, concerts per flauta travessera i baix xifrat; Masque, El triomf de la pau. Lletra de Shriley (1596-1666) i
música de William Lawes i Simon Ives (1600-1662).
També cal destacar que durant el Post-Romanticisme es va composar l’òpera Friedenstag (Dia de pau) de Richard
Strauss, sobre un llibret de Joseph Gregor, que fa referència a la fi de la guerra dels Trenta Anys (1618-1648).
62
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- André Cardinal Destouches (1672-1749). Callirhoé. Tragèdia sobre un poema de PierreCharles Roy. Obra creada a l’Acadèmia Reial de Música el 27 de desembre de 1712. El tema de la
tragèdia s’ha extret de Des Archaïques de Pausanias. El pròleg, escrit l’endemà de la victòria de
Denain, oposa un cor de guerrers triomfants, volent perseguir les seves proeses sota la direcció de
la Victòria i d’un cor de Plaers guiats per Astrée, demandant la pau i el repòs. La Victòria hi dóna el
seu consentiment i canta amb Astrée la lloança i la sensatesa del rei.
- Jean Phillippe Rameau (1683-1764) Naïs. Òpera per la Pau d’argument mitològic. Creada a
Paris el 22 d’abril de 1749, a l’Acadèmia Reial de Música. És una obra de circumstància
encomanada per celebrar la pau d’Aix-la Chapelle que, el 1748 va posar fi a la guerra de Successió
d’Àustria. L’èxit va ser gran, 34 representacions l’any en que va ser creada. L’obra va ser
representada de nou el 1763 per celebrar el Tractat de Paris, que va posar fi a la guerra dels 7
anys.
- Georg Friederich Händel (1685-1759). Amb motiu de la Pau d’Utrecht s’interpreta a la Catedral
de St. Pau el Te Deum de Utrecht i Jubilate (1713, amb 150 instruments). La Pau d’Utrecht va ser
l’armistici conclòs i firmat a la ciutat d’Utrecht per les delegacions dels regnes d’Espanya i Gran
Bretanya el 13 de juliol de 1713. En commemoració a la firma del Tractat, Händel va composar
l’obra. De fet, la partitura va ser finalitzada molt abans de les celebracions oficials, que es van
realitzar el 14 de gener. S’esperava un acord de pau amb anterioritat, o Händel va composar l’obra
amb l’esperança de que els seus aristocràtics poguessin pressionar a la Cort al seu favor.
Música pels reals focs artificials HWV 351 va ser composada per Händel per la celebració de la
Pau d’Aquisgrán (firmada l’octubre de 1748), que va posar fi a la Guerra de Successió d’Àustria, i
que igualment va portar el reconeixement per part de França, de la legitimitat de George II i de la
seva dinastia a Gran Bretanya i Hannover. Amb la firma del tractat es va organitzar a Londres una
cerimònia religiosa d’acció de gràcia celebrada el 25 d’abril, i dos dies després, al Green Park
(Hyde Park), una festa civil plena de detalls simbòlics-propagandístics: un decorat d’estil paladí
(anomenat Machina construït per Giovanni Servandoni) d’uns 120 metres de llarg amb arc de triomf
i columnes, plataformes i escenaris, escultures i pintures, on d’aquí sorgien els focs artificials, i en
el moment culminant una representació del rei entre Neptú i Mart portant la pau a Britania. L’obra
és una suite orquestral formada per una obertura i una successió de cinc danses (Bourrée, La Paix,
La Réjouissance, Menuet 1&2), on la referència militar és quasi una constant, mitjançant la
percussió dels timbals i l’enorme secció de vent que produeix un efecte bèl·lic.
En aquestes composicions el concepte de pau s’interpreta en un sentit negatiu, al ser definida com
absència de guerra, sobretot com a guerra entre estats o de violència directa. La pau és
simplement “no guerra”. La pau està a les mans de l’estat, amb capacitat de mantenir la unitat i
l’ordre interior, i per tant, aquesta concepció de pau es limita bàsicament al sentit de pactes.
També, en aquest període de no guerra o entre guerres, o temps de pau, la interpretació de la pau
grega o Eirene entra en escena, entesa com a relació de l’interior del grup i en un mateix,
associada a l’harmonia i unitat interior i al manteniment d’aquesta.
Cal recordar que durant aquest període la música fou utilitzada per les monarquies absolutistes per
engrandir-se davant del poble, de manera que si hi ha aquestes composicions per celebrar treves o
tractats de pau, o composicions escrites després de victòries guanyades, es deu en gran part, al
poder que tenia la monarquia sobre els músics.
En períodes posteriors, hi ha també algunes composicions musicals relacionades amb motius
religiosos, ja que l’Església, va continuar fomentant la música, però el seu paper era d’importància
relativament menor. N’és el cas del Te Deum, un càntic litúrgic catòlic que es fa servir per lloar i
donar gràcies a Déu, i que en aquest període l’agraïment a Déu va ser en alguns casos per les
batalles guanyades. Antoine Blanchard (? 1647) va composar el Te deum, cant d’acció de gràcia
per les conquestes de Lluís XV del 20 de maig de 1744. Aquesta obra va sevir de banda sonora a
les celebracions Versallesques de la Victòria de Fontenoy el 12 de maig de 1745, on adoptà el
sobrenom de Te Deum de Fontenoy. El Te Deum va ser escrit l’any anterior, sàvia precaució del
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músic servint a un rei aleshores gloriós, al principi d’una campanya començada sota favorables
auspicis. La primera audició va tenir lloc a Paris el 26 d’octubre de 1744, a petició dels Inspectors
Generals de Finances, per celebrar la guarició del Rei, greument malalt durant la campanya
d’Alsàcia.
De l’època del Classicisme 65 cal destacar la Simfonia nº9 en re menor, coral, op. 125, de
Ludwig van Beethoven (1770-1827), obra dedicada a l’Emperador d’Alemanya i Rei de Prussia
Friedrich Wilhem III. El nom complet de la Simfonia va ser originàriament: "Symphonie, mit
Schlusschor über Shillers Ode an die Freude" (Simfonia amb Cor final sobre l’"Oda a l’Alegria" de
Shiller). Beethoven va realitzar definitivament el projecte de tota la seva vida: celebrar l’alegria.
Beethoven proclama la glòria de l’esperit humà a una audiència internacional ja cansada de la
guerra, on tota la humanitat celebra l’alegria, la llibertat i la fraternitat 66.
Una de les obres musicals destacables d’aquesta època és també el Rèquiem de Joseph
Gossec, compositor musical de la Revolució Francesa, representat per primera vegada el 6
d’agost de 1789 en memòria dels morts de la presa de la Bastilla, en “honor dels ciutadans que han
mort per un interès comú”.
En el Romanticisme 67 , també en destaca el Requiem o Grande Messe des Morts d’Hector
Berlioz (1803-1869) composat el 1837 per encàrrec del ministre d’Interior francès Adrien de
Gasparin, que va demanar a Berlioz una obra de vastes dimensions a la memòria del mariscal
Édouard Mortier, víctima de l’atemptat de Fieschi (28 juliol 1835), així com també a totes les
víctimes de l’atemptat i també per les de la Revolució de 1830.

El Post-Romanticisme i la Música del Segle XX i XXI:
Aquest període es va veure marcat per grans esdeveniments històrics: la Primera Guerra Mundial
(1914-1918), que va donar lloc a la cursa d’armaments i a la configuració de blocs antagònics; La
Revolució Russa (1917), on va tenir lloc un procés revolucionari que va culminar amb la instauració
del primer règim socialista del món; la dècada entre el 1919 i 1929, període de desequilibris
econòmics profunds; aparició dels moviments feixistes a Itàlia (1922) i a Alemanya (1933),
consolidant-se com a dictadures totalitàries i antidemocràtiques, fet que va portar a Europa a la
Segona Guerra Mundial; l’esclat de la primera bomba atòmica, que va marcar l’era del perill
nuclear; període de la Guerra Freda cap a la coexistència pacífica; la descolonització i el
subdesenvolupament; crisi econòmica del món industrial (1973) i molts altres esdeveniments, com
la revolta de la joventut als 60, el moviment reivindicatiu dels negres a favor dels seus drets civils,
l’enderrocament del mur de Berlín, nous enfrontaments entre blocs, guerra ideològica, fi de la
U.R.S.S i canvis a l’est, etc., que irremeiablement portaran a grans canvis en l’estètica musical.
El moviment Post-romàntic i la música del segle XX corresponen a un període de gran convulsió en
tots els àmbits culturals i artístics europeus. A diferència dels períodes anteriors que integraven tots
els artistes en un mateix moviment, ara el fenomen artístic es va disgregar, i van sorgir varis
D’aquest període cal destacar també l’expansió de la forma sonata, forma de la qual s’ha estès una consideració bastant
simplista i anecdòtica sobre la sonata, segons la qual apareix com la lluita entre dos temes oposats. Al Barroc les
composicions eren predominantment monotemàtiques, en el classicisme s’introdueix un segon tema de caràcter contrastant
amb el primer, per crear una dinàmica interna. La sonata és doncs, un drama estructurat de manera abstracte, i en la seva
forma segueix l’esquema fonamental d’exposició, desenvolupament (peripècia) i final (catàstrofe). És una estructura ternària
de tensions i distensions on el so és el “personatge”, de múltiples aspectes i personalitats, que lluita, mor i reneix de nou, on
els dos temes es reconcilien al final. El fet d’esmentar aquesta forma musical i no cap altre és pel fet de la idea del
“conflicte” entre els dos temes i la “reconciliació” final entre ells. La tensió s’opera a partir del pas de la tònica al to de la
dominant; aquesta tensió s’amplia a través del desenvolupament i es resol en el retorn al to inicial, que queda reafirmat en
el moment de la reexposició. El trajecte tonal presenta un caràcter dramàtic. S’ha de dir que aquest anàlisi és una
consideració que només posa de relleu el “conflicte” entre els temes, però no s’explica el perquè d’aquest. (Beltrando-Patier,
1996: 518-519).
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La Novena Simfonia fou dirigida per Leonard Bernstein quan va caure el Mur de Berlín el 1989.
67
D’aquest període Franz Liszt (1811-1886) va musicar el sonet número 134 de Francesco Petrarca, Pace non trovo, a on
es descriu la pau que no es troba en la ment causada per l’enamorament, presentada com a dicotomia.
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moviments que convivien junts i es succeïen amb rapidesa. En la música clàssica ens referim a
l’Impressionisme (1890), l’Expressionisme (1907), el Futurisme (1909-16), el Neoclassicisme
(1923), el Dodecafonisme (1923), la música concreta (1948/49), la música serial (1950), la música
electrònica, per ordinador i intuïtiva (1951), la música de l’atzar (1959), la música post serial (1960),
la Minimal Music, la música contemplativa i per a la meditació (1965) i el període de la Nova
senzillesa (70). I en la música popular ens referim al Rock’n’roll, música beat, pop, heavy metall,
reggae, punk, hip-hop… entre molts d’altres.
Aquestes músiques formen part de l’essència de l’època. Ja no hi havia una visió unitària del món,
la música volia commocionar a l’ésser humà, fruit de la pèrdua d’harmonia entre l’home i la
naturalesa, així com de l’harmonia interna del propi ésser humà. Ara ja res és inviolable,
l’harmonia, melodia, ritme, timbre, estructura, forma, gènere… poden ser canviats.

Primera Guerra Mundial:
En els anys immediatament anteriors al 1914, s’observa un revulsiu en la tècnica musical que corre
paral·lel amb la crisi imminent de l’equilibri europeu. Va aparèixer l’Impressionisme i
l’Expressionisme, que sobretot aquest últim, va intentar enregistrar la situació dramàtica i
angoixant que vivia l’home en els anys anteriors a la guerra, de forma expressiva i convulsa.
Al finalitzar la guerra, la gent va creure que la pau seria per sempre, cosa que en la música es va
traduir en la cerca de claredat, objectivitat, ordre, com si es busqués un equilibri. En aquells
moments va aparèixer el Neoclassicisme i l’anomenat Grup dels 6, a destacar d’aquest a Darius
Milhaud (1892-1974), d’origen hebreu i que va posar la seva música al servei d’altres creences en
un afany de comprensió i de pau. Producte d’aquesta actitud destaca la seva cantata Pacem in
Terris, del 1936, basada en la encíclica de Joan XXIII.
Dos grans canvis es van produir com a conseqüència de la guerra i del progrés (Alsina i Sesé
1994: 62) el primer, degut a la forçosa economia de l’època bèl·lica, es va substituir la gran
orquestra per petites combinacions instrumentals heterogènies, canvi que es pot apreciar en
La història d’un soldat, d’Igor Stravinsky (1882-1971). És una faula basada en una narració
d’Alexander Afannsiev, el contista rus més important en el gènere, amb text de Ramuz, amb
narrador, actors i ballarins i danses occidentals -vals, tango, ragtime- composada el 1918. El fil
argumental és el retorn a casa d’un ex combatent de la guerra. En una parada al camí de retorn, el
soldat troba al diable que li ofereix un llibre, el contingut del qual li proporcionarà riquesa a canvi
del violí que li ha servit de consol en els temps de guerra. El soldat accepta la permuta i a partir
d’aquest moment entra en el trastornat món de confusió i desesperança ordit pel diable, del que no
aconsegueix sortir. El soldat d’aquesta història és un Ulisses que mai torna a casa. El segon canvi
va venir provocat amb l’aparició de l’enregistrament sonor, amb la possibilitat de guardar i
escoltar les peces quan es vulgui, fet que va portar a que les peces musicals fossin més breus.
En aquest període, molts compositors van haver de passar per la guerra com a soldats, fet que els
va influir en les seves composicions. Com per exemple Alban Berg (1885-1935), amb l’òpera
Wozzeck (1922) en la que es decideix a musicar un trist relat d’una obra de teatre de Brüchner,
desprenent-se així de les seves experiències terrorífiques del seu pas com a soldat durant la
Primera Guerra Mundial. Narra amb gran intensitat la misèria, degradació i destrucció d’un pobre
soldat. També cal destacar André Jolivet, amb la seva obra Les trois complaintes du soldat,
composades el 1940. És una obra de circumstància, dividida en tres cants trists:
- La complainte du soldat vaincu, en la que es descriu l’estat del combatent “sense armes i nu
(…), sense odi i mut (…), buit i pobre com l’abundància de les mans que no han donat prou fruit”.
Es convida a treballar i construir, per reprendre l’acció sobre un terreny nou. L’estil d’aquest
passatge violent exprimeix una immensa tristesa d’una extrema desolació.
- La complainte du pont de Gien, el text evoca al soldat, ansiós de retrobar als seus.
- La complainte à Dieu, és una llarga pregària que va de l’espectacle de la misèria vista i
envoltada per l’Amor i la Pau donada per Déu.
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U.R.S.S:
La Revolució d’Octubre de 1917 va canviar radicalment la música significant la fi de l’imperi rus i el
naixement de les Repúbliques Socialistes Soviètiques. Abans de que el procés es consolidés, el
país hauria de superar una cruenta guerra civil, i una adaptació total de totes les seves estructures,
tenint influències en la vida cultural. L’Estat i el Partit durien a terme un control exhaustiu de tota la
producció artística soviètica, amb la finalitat de no permetre la difusió d’aquelles obres que no
servissin els interessos de l’estat soviètic, fet que va portar a molts compositors a emigrar, o bé a
ajustar-se a les imposicions del nou govern. Algunes composicions destacables van ser:
- Sergei Prokofiev (1891-1953), arrel de l’esclat de la Revolució va abandonar el país, però hi
retornarà més endavant:
•
•
•

•

El guarda de la pau, oratori amb el que va obtenir el premi Stalin i, amb ell, de nou el favor
del Soviet Suprem.
Simfonia nº5, del 1944, escrita en els difícils moments de la guerra i que commemora les
victòries de l’exèrcit rus sobre les forces invasores del III Reich.
L’òpera Guerra i Pau, amb llibret del propi compositor i Myra Mendelssohn, basat en la
novel·la de Tolstoi ambientada a Rússia del 1806 al 1812. L’obra la va començar a escriure
el 1941, però la Segona Guerra Mundial, la intromissió dels comissaris culturals soviètics i
l’extrema amplitud de l’obra (més de cinc hores en la seva forma original) van obstaculitzarne la conclusió. La forma definitiva, data del 1953. Els set primers quadres corresponen a
La pau i els altres sis a La guerra.
Va composar també obres antifeixistes, Suite de 1941 o el Brindis a Stalin.

- Shostakovich (1906-1975)68. La seva música va ser una representació i un reportatge poderós i
molt realista d’alguns dels esdeveniments més importants i traumàtics del segle XX. De les seves
composicions en destaquen: Marxa fúnebre en memòria de les víctimes de la Revolució,
Jurament al Comissari del poble, una obra antifeixista.
Tríptic de guerra, simfonia nº7, 8 i 9. El material d’aquestes obres es va concebre “sota el foc de
l’enemic”. La setena, de Leningrad, escrita l’any 1941 durant el setge de Leningrad, mentre la
ciutat estava sota el foc dels alemanys, s’hi descriuen els horrors de la pròpia situació bèl·lica.
L’octava representava una visió del sentiment humà sotmès a aquella situació i la novena oferia
una promesa de solució mitjançant el seu anunci d’un futur en pau.
L’era d’Stalin queda resumida en la seva desena Simfonia (1953), any en què el dictador va morir,
en la que es troben alguns passatges grotescs, que són caricatures encobertes d’Stalin. A títol
personal Schostakovich creia que s’havia de lluitar contra la tirania, i és així que en el tercer
moviment el compositor es fa aparèixer a ell mateix: DSCH (Dmitri SCHostakovich, les inicials del
seu nom corresponen a les notes, re, mib, do, si, segons la notació alemanya).
Simfonia nº13, basada en el poema “Babi Yar” de Yevguenny Evtushenko, una epopeia sobre la
massacre dels jueus de Kiev pels alemanys durant la Segona Guerra Mundial.
- Grigori Fried (1915), El diari d’Anna Frank, òpera monodrama, 1972, text d’Anna Frank. Anna
Frank formava part d’una família jueva alemanya emigrada als Països Baixos l’any 1933, i entre el
1942 i el 1944 va escriure un Diari en el que narrava la seva vida i la dels seus, que tractaven
d’escapar de les persecucions nazis. Anna i la seva família van ser detinguts i van morir en camps
de concentració, excepte el seu pare, que va donar a conèixer el Diari, testimoni senzill, innocent i
sobrecollidor d’una època de terror.

68

Durant el període stalinista aquest compositor va tenir problemes amb el règim ja que discrepava sobre la idea de quina
música era la més adequada pel poble, sent sotmès a la censura i pressions del règim.
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Període d’entreguerres, Segona Guerra Mundial i edat contemporània69:
El període d’entreguerres es va caracteritzar per un estat de tensió internacional en continu
augment que va portar a la Segona Guerra Mundial70 separant dues èpoques amb tanta o més
nitidesa que ho va fer la Primera.
També van ser els anys d’inici de la depressió econòmica de proporcions mundials i l’establiment
de les dictadures a Rússia, a Itàlia i Alemanya, que van dividir la història social de l’època en dos
períodes: la postguerra i la preguerra. La societat de postguerra es va caracteritzar per la seva
rebel·lió i experimentació sense condició, en la que la generació jove a escala internacional va
radicalitzar moltes de les posicions creatives esbotzades anteriorment, mentre que altres que
simulaven estar sòlidament assentades quedaven esborrades amb l’avançada sonora del moment.
L’índole radicalment experimental de moltes obres escrites entre 1910 i 1930 va fer que se les
qualifiqués de la nova música71, rebutjant els principis acceptats al voltant de la tonalitat, el ritme i
la forma.
Molts compositors estaven vius en el moment d’iniciar-se la guerra, i la seva concepció del món els
va portar, en la majoria de casos, a fer taula rasa del passat. Ara ja no es creava exclusivament per
agradar estèticament, sinó que per sobre de tot, s’expressava i es va portar l’expressió a un estadi
de puresa. D’aquesta manera va sorgir l’anomenada Música d’Avantguarda, noves tendències
musicals (música concreta, serial, electrònica, aleatòria, de l’atzar, post serial, etc.), que tal i com el
propi concepte d’Avantguarda (paraula que originàriament es refereix a les tropes que van per
davant de l’exèrcit principal, preparant el camí i brindant a la població civil una anticipació del què

Altres composicions d’aquest període de les quals no s’han trobat els arguments, tot i que amb el títol guarden una relació
amb la Pau són: Howard Hanson (1986-1981)- 1957, Cançó de la democràcia, cançó coral. 1963, Cançó dels Drets
Humans, per cor i orquestra; Albéric Magnard (1865-1914)- Himne a la justícia, Op. 14; Tera de Marez Oyens (1932),
Simfonia Testimonial. Lletania de les víctimes; Gyia Alexandrovitch Kantcheli (1935), Exili; Pete Schat (1935). Canto
general “In memoriam Salvador Allende”; Frederic Rzewski (1938). The people united will never be defeated!; Xavier
Montsalvatge (1912-2002) Fanfarria para la alegría de la paz (1984).
També cal comentar que del 19 al 22 de maig del 2004 es va celebrar a Barcelona, al CCCB, el Festival d’Art Sonor
Zeppelin 2004, a on es va fer una convocatòria de peces sonores contra la guerra, amb l’objectiu de manifestar el rebuig
radical davant els conflictes armats de qualsevol tipus. D’entre vàries activitats que es van dur a terme en el marc del
festival cal destacar la presentació de dos dossiers, un titulat Proyectos Sonoros sobre la guerra i un sobre la ràdio
Rwandesa 1000 Colinas, Las radios del odio; També hi havia una instal·lació sonora sobre discursos en temps de conflicte;
es van interpretar obres de Luigi Nono; hi havia una audició contínua titulada Paisatges sonors, a on es podien escoltar
obres de Luigi Nono –A floresta è jovem e cheja de vida-; Scott Smallwood –Desert Winds-; Annea Lockwood -A sound
map of the river Hudson-; Alvin Curran –Chrystal Psalms-; Natasha Barret –Viva la selva-; Bernard Ford -La paix de
l’entendre-; Olivier Toulemonde -Éclats de mémoire- i una obra conjunta de Jacki Apple, Keith Antar Mason, Linda
Albertano i Akilah Nayo Oliver –Redefining Democracy in America: Episodes in Black and White-.
70
Tot i que no formi part de la música clàssica, cal comentar que durant la Segona Guerra Mundial hi va haver-hi una cançó
anomenada Lili Marleen que es va convertir en l’èxit musical del moment, popularitzada per la cantant Lale Andersen. La
cançó descriu la història de dos amants que s’acomiaden en front de la caserna militar, expressant l’enyorança dels soldats
per la pàtria, per l’estimada, així com la duresa de la guerra. Va ser una cançó adoptada pels diferents bàndols enfrontats,
tant del nazisme com del bàndol aliat, sent un símbol de pau, de fraternitat i de reconciliació. De totes maneres la cançó va
ser versionada i parodiada en nombroses ocasions, amb versions humorístiques, dramàtiques, pronazis, antinazis... tenint
també una part fosca, ja que era la cançó preferida de Reinhard Heydrich, el segon comandant de les SS i que la feia tocar
als crematoris dels camps de concentració. Per a més informació: Sala, Rosa (2008). Lili Marleen. Canción de amor y
muerte. Barcelona: Global Rhythm, i VV.AA. (2007) La música y el III Reich, de Bayreuth a Terezin. Barcelona: Fundació
Caixa Catalunya.
D’aquest període cal destacar també a la cantant britànica Vera Lynn, coneguda amb el nom de Forces Sweetheart (la
novia de les tropes), qui va actuar davant dels soldats britànics durant la segona Guerra Mundial. L’any 2009 va editar un
àlbum amb les cançons que cantava durant aquesta època titulat We’ll meet again- The very best of Vera Lynn, aconseguint
gran èxit en les llistes musicals britàniques.
71
El 1930 es va celebrar un festival a Berlín, “Neue Musik”, en el que estava planejat representar obres de Brecht i Eisler,
però a causa dels riscs polítics inherents, els directors van demanar el text abans d’anunciar el programa. Brecht i Eisler s’hi
van negar, demanant la dimissió dels directors i declarant que seria més beneficiós protestar contra els intents de censurar
la música moderna, que celebrar un festival de música l’estiu de 1930. L’obra no es va representar fins el desembre de
1930, l’oratori La Regla, de Brecht-Eisler, i del productor de cine Slatan Dudow. Aquesta partitura és important per ser la
primera obra de gran escala de música compromesa políticament. Eisler es va convertir, a partir d’aleshores, en el mestre
reconegut de la música comunista (H.H. Stuckenschmidt. 1960:135-36).
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succeirà) la música experimenta, preparant el camí pels altres, on l’acollida que reben per part dels
oients és similar a la que atorga una població civil preocupada per l’avançament d’un exèrcit.
També, molts compositors es van pronunciar per una música de contingut humanístic, amb la
preocupació de fer música compromesa (H.H. Stuckenschmidt. 1960: 133-149), expressant el seu
rebuig al terror i comprometent-se social i políticament per aconseguir un món més humà.

Alemanya:
A partir de la Primera Guerra Mundial, i també durant i després de la Segona Guerra Mundial, a
Berlín la música va començar a ser utilitzada pels moviments activistes del Centre d’Europa
comptant amb el recolzament de molts compositors, tant de dins del país com a l’exili.
L’organització d’esquerres Arbeiter-Sängerbund de Berlín va atraure a varis compositors, entre ells
Heinz Tiessen (1887-1971) i Stefan Wolpe (1902-1972), així com també productors i dramaturgs
com Erwin Piscator (1893-1966) i Bertol Brecht (1898-1956) que van trobar varis col·laboradors
que van donar pautes a la música d’esquerres de la República de Weimar, com Kurt Weill (19001950) i Hans Eisler (1898-1962) (H.H. Stuckenschmidt, 1960: 135).
Amb l’arribada del nazisme i de Hitler al poder, la intensa vida cultural que tenia Alemanya va
canviar completament, produint-se un esclafament de l’art alemany i una disminució de l’activitat
cultural on moltes de les figures artístiques del moment van fugir72.
Algunes composicions destacables de compositors alemanys d’aquest període van ser:
- Schönberg (1874-1951) durant molt temps va ser contrari a tota manifestació artística amb
contingut polític. Durant la Primera Guerra Mundial l’any 1916 va composar una obra pro-guerra, la
marxa La brigada d’Acer, celebrant el primer any del regiment. Però especialment a partir del
1933 va escriure partitures anti-bèl·liques, ja que marcat per la guerra i els crims contra la
humanitat la seva obra no podia ignorar els esdeveniments d’Europa. Així va composar Oda a
Napoleó Bonaparte, basat en el poema de Lord Byron en el qual expressava el seu apassionat
sentiment de menyspreu i de revolta a la tirania. I El supervivent de Varsòvia (1947), partitura que
va ser escrita en tretze dies sota la influència d’un fet real que un jove jueu polonès va confiar a
Schönberg, que va escapar miraculosament del ghetto de Varsòvia. El compositor va utilitzar així
algunes frases textuals dels sentiments rebuts, convertint-se en un text d’emoció dramàtica i
terrorífica, que reflectia l’horror cap a la crueltat que suposava enviar milions d’éssers humans a les
cambres de gas, sobretot quan el text s’interromp al comptar els morts (expressat en un crescendo
i accelerando):
“Nosaltres hem estat separats dels nostres fills, de les nostres dones, dels nostres
familiars; nosaltres hem estat privats de tota notícia sobre la nostra sort. Un sergent
alemany cridava les ordres amb accent gutural: més ràpid! Comencem una vegada més
des del principi! D’aquí un minut vull saber quants n’envio a la cambra de gas! Compteuvos! Lentament, van comptar-se: un, dos... llavors va esdevenir-se aquell moment grandiós
on tots van posar-se a cantar el Shema Israel”.
El text es distingeix per estar en tres plans, cada un en una llengua diferent: anglès, alemany i
hebreu. L’anglès és la llengua del “supervivent”, la del testimoni, on explica una escena del ghetto

A Alemanya el règim polític Nazi va utilitzar la música com a arma política, com va succeir també a l’Antiga URSS. Les
composicions que no fossin acordes amb els valors del Règim foren censurades, sotmetent la música al servei del règim,
amenaçant als compositors, catalogant la música com a degenerada –en el cas alemany-. Davant d’aquesta situació molts
compositors van emigrar, però ja sigui a la llunyania, o en el retorn a les seves terres després de molts anys d’exili, van
intentar transmetre els seus sentiments sobre els fets viscuts, ja sigui a títol personal i utilitzant la música per desprendre’s
dels seus sentiments interiors i denunciant als règims tirànics, despòtics, feixistes… i reflectint alhora els horrors viscuts,
aprenentatges que es desprenen de l’ús de la violència, etc., o bé posant la seva música al servei de les organitzacions
d’esquerra, amb obres plenes d’al·lusions polítiques i satíriques, intentant despertar la consciència política.
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de Varsòvia. Els “botxins” parlen en alemany i els jueus, que se’ls enviarà a les cambres de gas
d’algun camp, fan la seva oració en hebreu.
- Paul Dessau (1894-1979), va composar el melodrama Lilo Herman (text de Friedrich Wolf) que
descrivia la mort d’un estudiant de química, socialista, assassinat pels nazis.
- Michael Tippett (1905-1998) arrel dels esdeveniments del 1938 quan un membre de l’ambaixada
Alemanya a París fou assassinat pel tret d’un jove jueu refugiat, Tippet va composar l’oratori Ein
Kind unserer zeit, Un infant del nostre temps, en el que s’explica la història del jove jueu refugiat
de 17 anys Herschel Grynspan, que va entrar a l’ambaixada alemanya de Paris i en protesta contra
el tracte imposat als jueus per Alemanya, va matar al diplomàtic Ernst Von Rach. La reacció a
Alemanya va ser d’una brutalitat sense precedents, traduïda per una persecució creixent dels
jueus. Grynspan va ser arrestat per les autoritats franceses, condemnat pels alemanys i finalment
desaparegut. L’obra es divideix en tres parts: la primera mostra l’estat general de l’opressió, la
segona representa la història del jove que intenta aconseguir la justícia mitjançant la violència, i la
tercera desenvolupa l’aprenentatge que es dedueix d’això.
També cal destacar la seva òpera King Priam (1958-61) creada per la consagració de la nova
Catedral de Coventry, ciutat totalment destruïda l’any 1940 durant la Segona Guerra Mundial per
un bombardeig aeri alemany (on Britten també hi estrenaria el seu Rèquiem de Guerra). L’òpera de
Tippet tracta la responsabilitat humana davant l’elecció entre guerra i pau, la superació de l’instint
autodestructiu de la mort canviant de l’individu al col·lectiu on el Rei Priam duu a terme una
profunda meditació sobre la guerra i la violència.
- Wladimir Vogel (1896-1984) l’any 1933 va abandonar Alemanya, i sent refugiat va composar
l’oratori Thyl Claes (1938-42 i 1943-45) basada en Thyl Ulenspiegel de Charles de Coster. L’obra
és un document de convicció i de protesta contra la tirania i la dictadura. La primera part tracta del
destí dels individus, la segona del destí de la comunitat en conjunt.
- Hans Werner Henze (nascut el 1926). Durant la seva formació el nazisme estava al poder i es va
orientar cap el teatre musical revolucionari. L’any 1953 va composar La fi d’un món, amb caràcter
de crítica social. A partir de 1968 no ocultava les seves simpaties per l’extrema esquerra i va
escriure obres compromeses, com el Rèquiem en homenatge al Che Guevara. També va
composar un recital anomenat El Cimarrón, obra situada a Cuba en temps de la Colònia on es
relata la història d’un esclau que després d’escapar dels seus captors espanyols es converteix en
lluitador per la llibertat.
- Philip Glass (1937) l’any 1980 va escriure una òpera anomenada Satyagraha73, que forma part
d’una trilogia anomenada El fotògraf, amb els personatges principals d’Einsten, Gandhi i
Akhenaton, individus que han canviat el món de la seva època a partir d’una sola idea. Satyagraha
(del sancskrit “sat”, veritat i “graha” fermesa) és un terme inventat per Mahatma Gandhi per
descriure la seva filosofia política de “La força neix de la Veritat i de l’Amor, la noviolència”. El llibret
de l’òpera, en el que s’ha conservat el text en sanskrit, evoca la lluita que ell duu a l’Àfrica del Sud,
a finals de segle, per la defensa dels Indis immigrats i l’abolició del Black Act, una llei que limitava
la circulació de la gent negre. Satyagraha és més un oratori que una gran òpera cantada sobre la
no-violència, on a cada acte es succeeixen en èpoques diferents i governades per personatges
claus de la història.

Itàlia:
A partir del 1945 es va començar a composar música d’esquerres:

Per saber amb més detalls informació sobre l’obra: Honneger, Marc (1992), Dictionnaire des oeuvres de l’Art Vocal.
Paris: Éditions Bordas, 3 volums.
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- Luigi Dallapiccola (1904-1975) les seves obres es centraven al voltant de la noció de llibertat i la
democràcia, en contra de la deshumanització i qualsevol forma d’opressió totalitària:
•
•

•

Canti di prigionia (1938-41) narra en forma de tres cançons el destí de tres presos: María
Estuardo, Boecio i Savonarola que estan condemnats a mort. La música és d’un intens
dramatisme, en la que es percep un distanciament de la humanitat i el dolor.
Il prigioniero (1949) òpera en la que mostra realment la seva ideologia política. La llibertat
de l’individu és el tema central, eludint clarament la situació política d’Europa. L’argument
gira al voltant de la tortura i l’esperança de Villiers, el presoner convençut de que trobarà la
llibertat entre els passadissos de la presó, fins que es topa amb el Gran Botxí. La trama
expressionista del llibret denuncia el conflicte entre la llibertat, l’empresonament, la tirania,
la tortura, l’opressió, la fraternitat i l’esperança extraordinària de la salut, un crit dramàtic
contra la pèrdua de llibertats.
També va composar Canti di Liberazione (1951-55).

- Luigi Nono (1924-1990) les seves composicions cada vegada més reflexaven les seves creences
socialistes, al vincular la seva obra a una idea d’acusat matís social: l’alliberació del proletariat.
Encamina la seva producció a una finalitat política, adoptant un to combatiu (en el que el concepte
avantguarda reprèn la seva significació militar: lluita a primera línia) al denunciar les contradiccions
de la burgesia per col·laborar amb la lluita a favor de l’alliberació de les classes oprimides. En les
seves obres és freqüent la intervenció de la veu, on els textos que utilitza porten sempre a una
càrrega social. En destaquen:
1954- La victòria de Guernica, amb lletra de Paul Eluard.
1956- Il Canto sospeso basat en les últimes cartes dels membres de la resistència europea
condemnats a mort. El text en llengua italiana es composa de fragments curts, reunits pel
compositor en un text continu expressant la desesperança o la resignació, sobre la revolta o
l’esperança en la vida.
1960- òpera Intolleranza 1960. En aquesta òpera vol denunciar totes les formes d’injustícia
social i d’intolerància política a partir de la història d’un miner emigrat i de la seva parella, que es
rebel·len contra la intolerància i la dominació. En l’obra s’utilitzen texts literaris de diferents autors
(Ripellino, Elard, Maïakovski i Brecht) i també eslògans històrics anunciats en moltes llengües
europees i extractes d’interrogatoris nazis i a algerians per la policia francesa. Descobreix el valor
de les relacions humanes i ataca aspectes com la mentida, l’esclavitud, la intolerància, els camps
de concentració, la destrucció atòmica o la deshumanització. L’obra finalitza amb un text de Brecht
titulat Als que han de néixer…
1964- La fabbrica illuminata. Denuncia l’explotació de l’obrer, fent-los agafar consciència del
seu estat d’explotació dins la societat capitalista, fent entendre d’aquesta manera, els sorolls de la
fàbrica transformats electrònicament. En el text s’inclouen els planys dels obrers contra la fàbrica:
“Passeranno i mattini/ passeranno le angosce/ non sarà così sempre/ ritroverai qualcosa”.
1966- Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz.
1969- Suite del concert Intolleranza 1960.
- Giacomo Manzoni (1932) va composar l’òpera antifeixista Atomtod, Mort atòmica74. Aquesta
documenta la fase de compromís polític del compositor milanès durant els anys seixanta i setanta.
El títol és en alemany clau que el compositor utilitza, ja que ell considera a l’Alemanya nazi com la
pàtria espiritual de la bomba atòmica. L’argument de l’òpera està inspirada en la moda dels anys
seixanta, en certs ambients americans protegits en cas d’esclat de guerra atòmica, a través de la
construcció de refugis antiatòmics. Un d’aquests refugis-búnker, domina l’escena d’Atomtod i
74
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constitueix la línia de demarcació dels plans narratius i escènics. En el primer acte es construeix el
refugi, escollint per part del propietari qui seran els hostes (un servent, un general, un sacerdot i
una dona atractiva). L’acte es tanca sota la por dels exclosos, sobre els quals cau un presagi de
mort, però un speaker fora d’escena crida a la calma. El segon acte després d’una representació
simultània de la vida dins i fora del refugi, l’escena es situa davant del que queda després de
l’esclat de la bomba. Els que no han pogut refugiar-se, reduïts al fantasma de sí mateixos, es
maleeixen per no haver-se rebel·lat i haver sobreviscut, culpables de la pèrdua d’identitat més que
de la bomba, pèrdua deguda a la realitat artificial que han escollit per viure. Es canta un cant
d’exultació amb intervencions d’interferències electròniques d’una cinta magnètica, metàfora de la
destrucció interior de la seva personalitat.
També va composar Ombre: alla memoria di Che Guevara, l’any 1968 per orquestra i cor vocal. I
Sentenza, sobre la guerra xino-japonesa.
- Gian Carlo Menotti (1911) El cónsul (1950) amb l’angoixosa i desesperada lluita del seu
protagonista per la llibertat, en la que denuncia l’opressió dels totalitarismes.

Anglaterra75:
Els compositors emigrats van mantenir viva la idea centreeuropea de que la música pot canviar el
món. El 1939 va tenir lloc a Londres un festival anomenat “Festival de Música pel Poble” amb el
lema “Pau, Llibertat i Treball”. Van contribuir amb les seves obres Alan Bush (1900-95), sent el
màxim exponent de la Politmusik d’esquerres d’Anglaterra, país que va portar el lideratge en la
música vocal d’esquerres durant els anys 30, Norman Demuth (1898-1968), Elizabeth Lutyens
(1906-1983), Alan Rawsthorne (1905-1971) i Ralph Waughan Williams (1872-1958). Els
programes incloïen també cantates polítiques d’Eisler, el cor de 1907 Friede auf Erden -Pau a la
Terra- de Schönberg i una obra de Benjamin Britten (1913-1976) Balada d’herois, amb text de
W. H. Auden i Randall Swingler, composada en memòria dels anglesos de les Brigades
Internacionals que van perdre la vida en la Guerra Civil Espanyola.
Benjamin Britten posteriorment va escriure el War Requiem, Rèquiem de guerra, composat per la
nova consagració de la catedral de Coventry i finalitzada l’any 1961. L’obra es va estrenar el 1962,
en plena Guerra Freda, amb l’avançada nord-americana sobre Cuba a Bahía de Cochinos, la
posterior crisi dels míssils, la construcció del mur de Berlín i la creixent implicació dels Estats Units
a la Guerra del Vietnam, fets que van significar un punt d’inflexió i de reflexió sobre el futur de la
humanitat.
Fou després del llançament de la bomba atòmica sobre Hiroshima i més tard arrel de l’assassinat
de Mahatma Gandhi (1948), que Britten va començar a donar forma a la seva idea d’una gran obra
coral en forma d’oratori sobre un tema pacifista. Ell volia que Eric Crozier, director d’escena i
llibretista, elaborés un text a partir d’extractes dels discursos de Gandhi però finalment els textos
que es van intercalar van ser nou poemes en anglès de Wilfred Owen (1893-1918, soldat, poeta i
pacifista mort poc abans de l’armistici de 1918) que van contribuir a transmetre un marcat missatge
antibèl·lic i humanitari. La poesia d’Owen és la denúncia d’un heroi que assenyala les aberracions i
l’horror comeses en nom de la pàtria i que mor per la mateixa causa que condemna. En l’obra
prenen força els missatges dels que havien viscut l’infern de les trinxeres, sent denúncies d’una
gran força moral.
Britten que va expressar durant tota la seva vida un fervorós antibel·licisme, declarant-se objector
de consciència i sent eximit del servei militar, va mostrar les seves conviccions en contra de
qualsevol conflicte bèl·lic, denunciant la inutilitat i perversió de la guerra, el poder destructiu, el poc
sentit que suposa enviar joves a les guerres...
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L’autor va voler que els solistes vocals representessin les nacionalitats d’aquells que havien
combatut: la soprano russa Galina Vishnevskaia (que en un principi no hi va poder participar
davant l’impediment de les autoritats soviètiques i fou substituïda per Heather Harper), el baríton
alemany Dietrich Fischer-Dieskau i el tenor anglès Peter Pears, com a símbol de la importància de
la reconciliació i del valor que van tenir les pèrdues patides per cada una de les parts.
L’obra està dividida en tres moviments76:
- Lacrymosa, les víctimes de la guerra, protagonitzades pels soldats, un britànic i un alemany,
interpreten poemes d’Owen marcats per la tristesa i expressen incomprensió, dubtes, pors... sense
entendre el sentit de la seva pròpia mort ni la dels seus companys. Es plantegen l’existència de
Déu i l’objectiu de semblant sacrifici. La guerra queda reduïda a un absurd, al final no hi pot haverhi res més que reconciliació.
- Dies Irae, la humanitat és protagonitzada per una soprano i un gran cor. La comunitat prega per
aquells que han mort, i es carrega amb el dolor i la culpa, el desig de salvació, amb la barreja del
dol i súplica. El temor pel Judici i veredicte final, s’expressa varies vegades.
- Requiem Aeternam, els protagonistes, un cor d’infants acompanyats per un orgue, representen
l’element sobrenatural o de redempció, la calma litúrgica del més enllà de la mort. Es viu en el
descans etern i el patiment humà es fa incomprensible. Es prega per les ànimes perquè arribin al
lloc de repòs i siguin alliberades de la condemna.
Britten va dedicar aquesta obra a quatre amics seus que van morir per causa de la Primera Guerra
Mundial: Roger Burney, David Gill, Michael Halliday i Piers Dunkerley. Els tres primers morts durant
els anys posteriors a la guerra, afectats per seqüeles de la mateixa, mentre que l’últim es va
suïcidar l’any 1959 després de tota una vida d’inestabilitat psíquica que la participació en el
conflicte li havia deixat.
Trenta anys abans de que Britten composés el Rèquiem de Guerra, Ralph Vaughan Williams
(1872-1958), el 1936 va composar el seu gran plor per la pau Dona Nobis Pacem, amb poemes
de Walt Withman, John Bright i textos de la Bíblia, obra que finalitza amb una nota de reconciliació i
esperança. Abans d’aquesta composició, fruit del seu pas com a soldat a la Primera Guerra
Mundial, va començar a escriure obres en les que mostrava l’horror de la batalla, com The Lark
Ascending i Pastoral Symphony.

Suïssa:
Frank Martin (1890-1974) Oratori breu In terra pax, sobre un text del propi compositor escrit
després de passatges bíblics, de l’Antic i el Nou Testament, composada entre agost i octubre del
1944 a petició de Ràdio Ginebra per ser enregistrada i difosa el dia de la capitulació alemanya, el 7
de maig de 1945 en el que el compositor expressa de manera profunda els sentiments i les
circumstàncies dramàtiques que l’han motivat a composar-lo.

França:
- Guy Ropartz (1864-1955) Symphonie nº3, escrita entre 1905-06. El programa tradueix els
sentiments socials de l’autor associant una espècie d’invocació a la Natura i un himne a la
Fraternitat dels homes. L’obra està formada per tres parts. En la segona es duu a terme una
reflexió pessimista sobre la vanitat de les lluites, i una evocació als patiments humans. La tercera
part s’acaba amb un magnífic himne a l’Amor “Aimons-nous les uns les autres!”, la Justícia i la
Veritat.
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- Arthur Honegger (1892-1955) l’any 1931 va escriure l’oratori profà Cris du monde, sobre el
poema de René Bizet. El tema central de l’obra és l’angoixa i incerteses engendrades tant pels fets
socials que s’han viscut, com pels moments artístics que es viuen, com l’angoixa i pessimisme
personal del propi compositor, que expressa la revolta de l’individu contra la societat que l’oprimeix.
- Louis Durey (1888-1979). A meitat dels anys 30 va entrar a formar part del partit Comunista
arribant a ser un membre actiu en la Féderation Musicale Populaire. Durant els anys d’ocupació
nazi de la Segona Guerra Mundial va treballar amb la Resistència francesa i va escriure cançons
anti-Feixistes. La seva Grève de la faim (sobre un poema de Nazim Hikmet) és una de les més
importants composicions franceses d’“engagement” polític (H.H. Stuckenschmidt, 1960: 141). Als
anys 60 va fer treballs sobre temes del Vietnam, basats en el seu disgust i confusió que França
havia deixat al país (anteriorment, Indoxina Francesa), i amb la conseqüent guerra Americana que
es va desembocar. Cal destacar també les seves cantates composades el 1949: La guerre et la
Paix (sobre un poema de J. Févril) i Paix aux hommes par millions (text de Maiakowski).
- Olivier Messiaen (1908-1992) Quartet per la fi dels temps, obra que respon a l’empresonament
del compositor en un camp de presoners a Silesia –Görlitz-, Polònia entre 1940-41, lloc on va
compartir presidi amb tres músics, el violinista Jean Le Boulaire, el violoncel·lista Étienne Pasquier i
el clarinetista Henri Akoka. L’obra va ser estrenada al camp de presoners de Stalag VIII, el dia 15
de gener de l’any 1941.
- Marcel Landowski (1915-99). L’any 1939-41 va escriure l’oratori Rytmes Du Monde, és una
visió angoixada de la Segona Guerra Mundial sobre l’oposició simbòlica entre l’home i la imatge del
món.
També va composar una narració musical i dramàtica titulada La prison, dividida en tres grans
blocs: L’espera, L’interrogatori i La presó. L’essencial resideix a la sorprenent dedicatòria implícita
de l’obra a les víctimes de l’opressió política de totes les formes de violència estatal.
L’any 1985 va composar una cantata sobre els discursos i poemes del Papa Joan Pau II
anomenada Chant de paix, obra marcada per la idea de fraternitat i d’esperança. L’oratori té
quatre tornades i l’última és una amplificació de les precedents, en el que es subratllen les últimes
paraules d’esperança: “La paix, la paix pour toujours, écoute, écoute!”.
- Marius Constant (1925) Els Drets de l’home, oratori dramàtic. Els texts de l’obra són d’Yves
Jamiaque, Lou Bruder, Marius Constant, Gustave Flaubert i també de la Carta Magna, del primer
pacte de la confederació helvètica, Habeas Corpus, Bill of Rights, Declaració de drets de Virgínia,
La Fayette, Voltair, Marat, Declaració dels Drets de l’Home de 1789, salm protestant Shema Israel,
etc.
- Vinko Globokar (1934). Compositor francès d’origen Iugoslau. Va composar l’obra Els
emigrants, a partir de les cartes escrites per emigrants a les seves famílies, amb entrevistes a
dones que han seguit als seus marits en l’emigració, extractes del Dret Internacional sobre
l’emigració, poemes escrits per emigrants, extractes de la premsa quotidiana que tenen relació amb
l’emigració...
- Darius Milhaud (1892-1974) va composar l’òpera Bolívar (1943), en la que va posar en escena
la carrera política, militar (conflicte entre Bolívar i les autoritats pro-espanyoles durant els anys
1814-19) i sentimental del gran alliberador de l’Amèrica del Sud.

Polònia:
- Krzyztof Penderecki (1933). A la seva obra es fa patent el seu compromís polític. Entre els anys
1959-69 va composar el Threni per les víctimes d’Hiroshima. El títol original d’aquesta obra és
8’37’’, com la duració del bombardeig sobre Hiroshima el 6 d’agost de 1945.
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Va composar també un oratori anomenat Dies Irae (1967), dedicat a les víctimes d’Auschwitz, als
polonesos que van lluitar contra l’ocupació nazi i també al pare Kolbe, monjo franciscà mort al
camp. El desenvolupament de l’obra es fonamenta en textos de la Bíblia, Èsquil, Aragó, Valery,
Broniewski i Rozewitz. Es va interpretar per primera vegada el 16 d’abril de 1967 al camp de
concentració d’Auschwitz, per la inauguració del Monument Internacional a les víctimes del
feixisme a Auschwitz-Birkenau. Tot i l’evocació esfereïdora, aspre i cruel dels camps de
concentració i dels crematoris, s’acaba amb la proclamació de la confiança en l’home.
També va composar Lacrimosa, estrenada l’any 1980 a Gdansk quan es va destapar el
monument pels obrers víctimes dels esdeveniments de desembre de 1970, encarregada per Lech
Walesa i el sindicat Solidarnosc. Penderecki va retre homenatge als morts de la història
contemporània, en aquest cas de la seva Polònia natal.
Ambdues obres mencionades, formen part d’un Rèquiem, però les seves parts van ser estrenades,
i escrites per separat.
- Henryk Mikolaj Górecki (n.1933) l’any 1981 va composar l’obra Miserere, un homenatge als
obrers membres del sindicat clandestí Solidarnosc. La seva estrena va ser prohibida a Polònia fins
l’any 1987.

Nord Amèrica:
Els compositors americans també es van ocupar dels problemes i activitats polítiques després de la
Primera Guerra Mundial, com per exemple Marc Blitzstein (1905-1964) que va escriure òperes
socialistes com The Cradle will Rock (1930) i No for an Answer (1941).
Richard Rodgers (1902-1979) va composar el 1949 la comèdia musical South Pacific, sobre el
llibret d’Oscar Hammerstein II i Joshua Logan. L’acció passa a dues illes del Sud del Pacífic durant
la Segona Guerra Mundial. A partir de dues narracions els autors imaginen la historia d’aventures
d’una expedició de premsa americana a una illa del Pacífic per constatar les ofensives japoneses
contra “els marins”, representant temes com els prejudicis racials o la representació dels horrors de
la guerra.
John Kander (1927) l’any 1966 va estrenar la comèdia musical Cabaret, en la que l’acció passa a
Berlín a finals dels anys 30. El marc de la comèdia descriu l’amenaça opressiva que constitueix
l’ascens del nacionalsocialisme, amenaça expressada sobretot a la cançó “Tomorrow belongs to
me”. El centre de la intriga esdevé al Kit Kat Club, on el mestre de cerimònies acull i acomiada als
espectadors al so de “Willkommen, Bienvenue, Welcome”.
Galt MacDermot (1928) va crear la comèdia musical Hair, amb llibret i text de les cançons de
Gerome Ragni i James Rado l’any 1967. Hair amb el títol original d’American tribal love rock
musical, reflecteix perfectament la fi dels anys 60. L’obra porta a escena la contestació dels joves
hippies i dels marginats de la societat americana, refusant la moral i els valors “burgesos”, la guerra
del Vietnam i el racisme.
George Henry Crumb (1929) l’any 1970 va composar Black Angels, obra inspirada per la Guerra
del Vietnam, anomenada anteriorment Quartet en temps de guerra, en la que es retrata el viatge
de l’ànima en tres escenes: la Partida, l’Absència i el Retorn.
L’any 1988 Steve Reich (1936) va composar Different Trains, en la que denuncia els efectes de
la 2ª Guerra Mundial.

50
També cal destacar a John Adams (Massachussets, 1947), que conjuntament amb el director i
llibretista Peter Sellars han realitzat l’òpera Doctor Atomic 77 . Per fer el llibret s’han utilitzat
documents desclassificats del govern i les forces armades, cartes personals, correspondència,
transcripcions d’entrevistes i poemes de Baudelaire i d’altres. L’argument de l’òpera es centra en la
figura del científic Robert Oppenheimer, supervisor de la primera bomba nuclear provada
secretament a Alamogordo, al desert de Nuevo Méjico, durant els dies previs a l’experiment,
intentant penetrar en les consciències dels qui hi van participar. Segons el compositor “La bomba
atòmica pesa sobre les consciències dels nord-americans i molts de nosaltres varem créixer sota la
seva amenaça. Els meus records de joventut estan relacionats amb la possibilitat de que esclatés
una guerra nuclear”78. Del mateix compositor també cal destacar l’obra The death of Klinghoffer
sobre el conflicte palestino-israelí.

Espanya:
- Robert Gerhard (1896-1970). Pandora 79 (1942-43). Va ser un encàrrec del Ballet Joss, una
companyia d’origen germànic establerta a Anglaterra poc després de l’arribada dels Nazis al poder
i que era considerada com la principal companyia europea de dansa moderna. Pandora, era l’últim
d’una sèrie de ballets satírics i antifeixistes en els que s’havia especialitzat la companyia des de
principis dels anys 30. L’escenografia antibèl·lica, realitzada pel seu director Kurt Joos, interpreta el
clàssic mite de Pandora a la llum del segle XX, els continguts de la seva capsa són el materialisme,
el totalitarisme i la guerra mecanitzada.
- Cristobal Halffter (1930). Apareix com a músic humanista, compromès o testimonial, amb la
intencionalitat de narrar el món que el rodejava, l’Espanya de la Postguerra, els problemes
d’opressió, violència, drets humans, pau... tal com ell mateix va anunciar a una conferència el 5
d’octubre de 1970, “El ser compositor és una manera de ser home que implica dues obligacions
ineludibles; primer, complir com a home servint a la societat a on vius, i segon, complir com a
compositor servint a aquella professió a la qual has dedicat per pròpia voluntat la teva vida” (Emilio
Casares, 1980:141). La cantata va introduir a Halffter en aquest tipus de música humanista, on es
revela contra qualsevol atemptat a la dignitat de l’home. Obres seves són:
1968- Yes, speak, out Cantata dels Drets Humans, per baríton, soprano, dos cors i dues
orquestres amb dos directors i text de Norman Corwin (per encàrrec de Nacions Unides per
celebrar el 20è aniversari dels Drets Humans). Norman Corwin realitza un text fonamentat en els
articles de la Declaració dels Drets Humans, que permet el desenvolupament de la cantata,
apareixent temàtiques com la pau, el progrés i la llibertat, que primer es negaran, després
s’exposaran i finalment s’afirmaran. L’obra té una divisió tripartita: a la primera part, coral, trobem
negacions i prohibicions, molt dramatitzada amb l’aparició “in crescendo” de la culpabilitat, càstig,
turment i mort. A la segona part s’hi suma al cor la veu del protagonista, tractada
electroacústicament i en la que es fan anunciacions, lamentacions... La part enunciativa porta als
propis articles dels Drets Humans. La tercera part és el retorn a l’esperit coral de l’inici i amb la que
es tanca l’obra. En aquesta trobem el capítol d’afirmacions amb una coda lírica aplicada als infants,
abans de l’última aparició de la paraula “Paz, Paz, Paz” (Emilio Casares, 1980:130-31).
1971- Planto por las víctimas de la violencia, per conjunt instrumental i dispositiu electroacústic.
L’obra és un encàrrec realitzat per Keinrich Strobel pel festival de Donaueschingen de 1971, en la
que es posaven a la seva disposició una sèrie d’aparells electrònics creats per Hans Peter Haller. A
l’època en que va ser escrita el propi compositor esmenta que la violència subversiva s’enfrontava
amb la violència institucionalitzada. L’obra és un enfrontament a aquells que d’alguna manera o
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Per a més informació: <http://doctor-atomic.com/> (web no disponible, 2021)
La crítica aplaude la originalidad y la fuerza de “Doctor Atomic”. John Adams y Peter Sellars centrar la ópera en la figura
de Robert Oppenheimer. Bárbara Celis, NY. El país, Espectáculos. 05/10/05.
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Al CD: Pandora, Soirées de Barcelona, Ariel. Orquesta simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Edmon Colomer.
Fundación Caja de Madrid, Auvidis France, 1997.
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altre practiquen la violència i al mateix temps un plorar amb aquells que d’alguna manera l’han patit
(Emilio Casares, 1980:155-56).
1973- Gaudium et Spes – Beunza. Introdueix una temàtica concreta, l’objecció de consciència,
que ha estat un problema social a Espanya amb força en els anys en que es va realitzar l’obra, i
concretament protagonitzat pel judici que va patir l’objector José Luís Beunza, a qui va dirigida
l’obra. Hi ha idees concretes en la intervenció que fa Beunza, com la llibertat, la lluita per la pau i la
no violència, la germandat, etc. (Emilio Casares, 1980:161-64).
1984- Dona nobis pacem, per cor i conjunt instrumental.
- Luís de Pablo (1930). L’actitud d’aquest compositor ha estat també d’evident compromís polític.
Aquesta posició s’ha accentuat últimament amb obres dedicades al seu país natal, el basc:
1969- Yo lo vi. Tracta dels desastres de la guerra, un cor per dotze integrants subratlla tots els
efectes psicològics.
1969- Por diversos motivos, que constitueix una evident denúncia del sistema.
1977- Zuresko Olerkia en la que en el complex instrumental incorpora la “txalaparta”, un
instrument ancestral euskera, amb el que participa en la lluita del seu poble per la conquesta de la
seva identitat col·lectiva.
1980- Sonido de la guerra, invitación a la memória. Sobre un text de Vicente Aleixandre:
Diálogos del conocimiento.
Cal esmentar que durant el franquisme es va celebrar el “Concierto de la paz” o “Concierto de los
25 años de paz” del franquisme, amb obres dels dos compositors esmentats anteriorment. D’això
se’n va parlar moltíssim ja que la nova música, semblava estar tenyida pel mal. El concert es va
realitzar amb obres encarregades per Fraga, dient que aquesta “Hauria de respondre en el seu
context i intenció al nobilíssim fet que commemora”. Obres:
-1964- Secuencias, per orquestra, de Cristobal Halffter.
-1964- Testimonio, de Luís de Pablo80.
- Lleonard Balada, (1933). Ha composat una sèrie de partitures de marcat i decidit compromís
polític i social. L’any 1966 va composar Guernica, obra inspirada en el mural de Picasso i els
records del compositor de la Guerra Civil Espanyola durant la seva infància. També va composar
Simfonia en negre (1968), en homenatge a Martin Luther King.
- Jordi Cervelló (1935), compositor català del que destaca l’obra inspirada en el diari d’Anna
Frank, Anna Frank, un símbol (1971); Un cant a Pau Casals (1991) i Ybris, un poema dramàtic
per orquestra en la que el compositor vol plasmar “l’espiral de violència que condueix al desastre i
al lament de les víctimes que pateixen les seves conseqüències”. Ybris és una paraula grega per
qualificar la desmesura que porta a l’home a desviar-se de l’ordre i que el condueix a un destí fatal.
Tal i com comenta “Em va costar trobar una paraula adequada a la intenció de la meva partitura,
en la que vull expressar la prepotència i la bogeria dels violents i, de forma molt especial, el lament
de les víctimes innocents”81.
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Davant de les crítiques rebudes, Luís de Pablo va respondre de la següent manera: "El concierto de la paz, en su origen,
según me enteré después fue pensado como encargo para Cristóbal Halffter. Este al verse solo en tal situación, se acordó,
"rara avis", de sus colegas. Se pidió algo a Rodrigo y a Montsalvatge. Rodrigo estaba enfermo. Montsalvatge, convaleciente
de una operación de próstata. Ambos declinaron el ofrecimiento. Cuando se dirigieron a mí, organizador de la bienal, fue en
última instancia y prefiero no pensar bajo qué sugerencias. Y yo no compuse nada nuevo para la ocasión, sino que di mi
"tombeau", al que se le cambió el nombre para presentarlo como un estreno. (...) la peripecia que te cuento me costó el
figurar en la lista negra del ministerio – por segunda vez – durante cierto tiempo, ya que no asistí al concierto...". <
http://www.geocities.ws/mplurifocal/MUSESPAN70.htm >
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La ONE estrena una obra de Jordi Cervelló sobre la violencia. El país, 12/01/06
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Representació de la pau
Com s’ha observat en aquest període la PAU es converteix en un crit unànime per part de molts
compositors, bé sigui pel fruit del seu pas com a soldats en les guerres que es van viure durant
aquests anys, o bé influenciats per aquestes, o bé per altres motius.
La majoria dels compositors d’aquest període, trobant els primers exemples en l’Expressionisme
on molts compositors van intentar enregistrar la situació dramàtica i angoixant que vivia l’home en
els anys de pre-guerra, van optar per intentar que les guerres s’acabin, i ja sigui amb el record
musical, ser conscients que tot el què ha passat forma part de la nostra memòria i que en un futur
n’hem d’aprendre d’aquesta.
Després de la Primera Guerra Mundial tothom va creure que la pau seria per sempre i davant del
nou ordre, la música el va traduir amb claredat, equilibri... amb l’afany de comprensió i pau, -entre
d’altres temàtiques- (Classicisme i Grup dels 6).
Molts compositors volien compartir els seus sentiments de pau, narrant les misèries que han viscut
o que algú els hi ha explicat, la destrucció, la degradació, la tristesa, la desolació... molts
s’encomanaran a Déu, d’altres a l’Amor, d’altres a la Pau entre els homes.
Degut als fets viscuts la majoria de compositors tenien la necessitat de fer taula rasa amb el
passat, tant a nivell musical com sentimental. És així com va néixer la música d’Avantguarda, on
els compositors preparaven el camí pels altres. També va néixer la Música Compromesa que
adopta un contingut humanístic, amb l’aparició de partitures antibèl·liques, denunciant les
atrocitats, abusos i injustícies comeses de tot tipus durant els anys de guerra, intentant donar
resposta al món que els rodejava. També moltes composicions faran crides a la llibertat, a la
democràcia, en contra de la deshumanització, de l’opressió totalitària, de la tortura, denunciant
injustícies socials, el materialisme... però fent també una crida a l’esperança i a la fraternitat, a
l’amor, la justícia, la veritat i la pau. Apareixen també composicions dedicades a les víctimes civils
d’aquestes guerres, morts injustes, rendint així un homenatge a totes elles.
En aquest període la PAU es presenta sota molts prismes diferents, sent interpretada de forma
negativa i també de forma positiva, considerant altres violències com a objecte d’estudi, a la
vegada que s’acompanya d’altres conceptes i situacions que hi ha d’haver perquè la pau sigui
possible:
Pau i Drets Humans
Els Drets Humans són els drets fonamentals que tota persona té pel sol fet de ser un ésser humà i
fan referència a la dignitat humana, a la llibertat, a la igualtat entre tots els éssers humans i a la
convivència.
Després de la Segona Guerra Mundial van néixer les Nacions Unides (1945), amb el mandat de
mantenir la pau i la seguretat internacionals i amb la voluntat de que no es tornessin a repetir els
esdeveniments viscuts en els darrers anys. Fruit de les violacions dels Drets Humans durant la 2ª
Guerra Mundial, es va crear la Comissió de Drets Humans (1946), que el 1948 va presentar la
Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH, un document de 30 articles). La declaració
promou valors, principis i normes de convivència que han de conformar la dignitat humana i la vida
en societat, i tot i que no té caràcter vinculant, és d’obligada acceptació per entrar a formar part de
les Nacions Unides, que actualment compta amb 192 Estats membres82.

La temàtica dels Drets Humans ja s’havia inclòs amb anterioritat en proclamacions, actes i declaracions: Carta Magna
(1215); Habeas Corpus (1679); la Declaració de Virgínia (1776); la Declaració d’Independència Americana (1776); la
Declaració dels Drets Humans i de la Ciutadania (França 1789).
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Per a donar un caràcter vinculant a la Declaració es va treballar durant dues dècades amb dos
instruments capitals: el Pacte Internacional relatiu als Drets Civils i Polítics i el Pacte
Internacional relatiu als Drets Econòmics, Socials i Culturals. Aquests dos pactes i la
Declaració Universal constitueixen el què s’anomena la Carta Internacional dels Drets Humans.
Amb els anys però les Nacions Unides ha anat aprovant altres declaracions i instruments en
matèria de Drets Humans83.
El respecte als Drets Humans suposa un punt de partida perquè hi pugui haver pau. Com s’ha vist
moltes composicions que s’han citat fins ara, fan referència als Drets Humans, i seguint els articles
de la DUDH84, es pot veure que alguns d’ells compten amb la seva pròpia banda sonora:
Article 1-Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de
consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.

Com s’ha vist varies composicions fan referència a la llibertat i a la igualtat, composicions que
apareixeran a continuació, però també cal destacar altres obres que fan una crida a la fraternitat:
Symphonie nº3 de Guy Ropartz i Chant de Paix de Marcel Landowski.
Article 2- Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de
raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social,
fortuna, naixement o altra condició (…).

Composicions: Richard Rodgers, South pacific; Galt MacDermot, Hair; Lleonard Balada,
Simfonia en negre.
Article 3- Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat.
Article 9- Ningú no pot ser arrestat, detingut ni exiliat arbitràriament.

Composicions: Michael Tippet, Un infant del nostre temps; Arnold Schönberg, El supervivent
de Varsòvia; Krzyztof Penderecki, Dies Irae; Grigori Fried, El diari d’Anna Frank.
Article 5- Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.

Composició sobre la tortura de Luigi Dallapicola, Il Prigioniero.
Article 13- 1. Tota persona té dret a circular lliurement i a escollir la seva residència en el territori d’un
estat. 2. Tota persona té dret a sortir de qualsevol país, fins i tot del propi, i a retornar al seu país.
Article 14- 1. En cas de persecució, tota persona té dret a buscar asil, i a gaudir d’ell, en qualsevol país.

Composició de Vinko Globokar, Els emigrants.
Article 19- Tot individu té dret a la llibertat d’opinió i expressió; aquest dret inclou no ser molestat a causa
de les seves opinions, el d’investigar i rebre informacions i opinions, i de difondre-les, sense limitació de
fronteres per qualsevol mitjà d’expressió.

Aquest dret ha estat negat a molts compositors durant molts anys, ja que sovint s’han hagut de
sotmetre a les ordres dels règims polítics dels seus països, a no ser que haguessin marxat a l’exili,

A saber: 1966- Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació racial. 1979- Convenció sobre
l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona. 1984- Convenció sobre la tortura i altres tractes o penes
cruels, inhumanes o degradants. 1989- Convenció sobre els drets dels infants. 1948- Convenció per la prevenció i la sanció
del delicte de genocidi. 1951- Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats. També destaquen altres instruments que es troben
en els diferents sistemes regionals d’Europa, Amèrica, Àfrica i l’Espai Àrab, com per exemple la Convenció Europea per la
protecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals (1950), o la Convenció americana sobre Drets Humans (1969),
entre d’altres.
84
Cal considerar que hi ha algunes composicions que s’han composat amb anterioritat a la DUDH, la qual cosa ens fa
prendre consciència de que els drets humans s’han vingut reclamant o exigint amb anterioritat.
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cosa que no els va privar de ser condemnats i criticats. Tot i això són moltes les composicions que
els compositors van deixar com a testimoni de les seves vivències i sobre les que van voler (i
poder) composar.
Article 20- 1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques. 2. Ningú no pot ser
obligat a pertànyer a una associació.
Article 23-4. Tothom té dret a constituir sindicats per a la defensa dels seus interessos i a afiliar-s'hi.

Composicions en homenatge al sindicat Solidarnosc, de Krzyztof Penderecki, Lacrimosa i
Henryk Mikolaj Górecki, Miserere.
Article 23- 1. Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupació, a condicions
equitatives i satisfactòries de treball, i a la protecció contra l'atur. 2. Tota persona, sense cap
discriminació, té dret a salari igual per igual treball. 3. Tothom que treballa té dret a una remuneració
equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i la seva família una existència conforme a la dignitat
humana, completada, si cal, amb altres mitjans de protecció social.

Composició: La fabbrica illuminata, de Luigi Nono.
I la composició a destacar en el seu conjunt és la Cantata dels Drets Humans de Cristobal
Halffter, on s’enuncien els articles de la Declaració dels Drets Humans. I l’oratori dramàtic de
Marius Constant, Els Drets de l’home.
Pau i Justícia
Composicions que giren al voltant de la justícia, condició indispensable perquè hi pugui haver pau,
criticant així als règims despòtics, opressors, feixistes i denunciant les injustícies. Són les obres de:
Schönberg, Michael Tippet, Wladimir Vogel, Marcel Landowski i Luigi Nono. La pau és
l’absència de tot tipus de violència i la presència de justícia, i per tant, respecte als drets humans.
Pau i Democràcia
Composicions que fan referència a la democràcia, paraula que va molt unida a la pau, i a la
llibertat: obres de Luigi Dallapiccola i Gian Carlo Menotti.
Pau i Desarmament
El desarmament és aquell procés que ofereix els mitjans per tal d’augmentar la seguretat, des de la
personal fins a la internacional a través de nivells més baixos d’armament, reforçant els vincles
entre la pau global, la seguretat general i el desenvolupament sostenible en un món cada vegada
més interdependent. Cal destacar les obres d’A. Schönberg, Un supervivent de Varsòvia;
Giacomo Manzoni, Atomtod; Krzyztof Penderecki, Threni per les víctimes d’Hiroshima, i de
John Adams i Pete Sellars, Doctor Atomic.
Pau, Comprensió i Diàleg
Pau entesa com a comprensió i diàleg: Pacem in Terris, Darius Milhaud.
Pau i Déu
La imatge al·legòrica de la pau, associada a la divinitat, reapareix en aquest període: Les trois
complaintes du soldat, d’André Jolivet i Dona Nobis Pacem, de Ralph Vaughan Williams.
Pau “Franquista”
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En el marc de la fi de la Guerra Civil, es va entendre l’exaltació de la pau, d’una determinada idea
de pau, concebuda dins del marc de la dictadura franquista. Per part del règim es recordava la pau
social en què es vivia gràcies a aquest, quan en realitat va ser una pau disfressada de dictadura,
d’inseguretat, de repressió permanent i de por. Fruit d’aquests “25 anys de pau”, trobem les obres
Secuencias, de Cristobal Halffter i Testimonio, de Luís de Pablo.
Pau Grega
La crida a una pau interior, pau grega o Eirene, fruit dels sentiments negatius que han tingut
molts compositors per la situació que els hi ha tocat viure, es plasmen també en aquest període:
Wozzeck, d’Alban Berg, Les trois complaintes du soldat, d’André Jolivet o In terra pax, de
Frank Martin.
Pau i Noviolència
La noviolència és aquella forma d’acció que a més de rebutjar la violència, aspira a un projecte de
transformació de nosaltres mateixos i de la societat. El concepte de Noviolència és un intent de
traduir el terme gandhià Ahimsa, que recull les idees de rebuig a la violència i a la passivitat, o bé,
dit en positiu, de noviolència i acció transformadora. Algunes composicions remeten al
coneixement de personalitats i col·lectius que han actuat obtenint resultats positius utilitzant mitjans
noviolents per resoldre els conflictes:
- Gandhi85 (1869-1948) va ser el primer en aplicar les tècniques de la noviolència en grans lluites
per la igualtat racial i social i per la independència política. Va formar la seva vida i filosofia de la
noviolència basant-se en una combinació de les religions orientals i del cristianisme, sobretot en la
llei de l’Amor. “La vida és la cerca de la veritat” i aquesta sempre implica enfrontar-se amb
situacions d’injustícia, que comporta confrontació d’interessos i valors. La fi no val més que els
mitjans, tot resideix en aquests. Així la noviolència s’entén com a termes de vida (la forma de viure i
actuar) i de lluita (forma d’enfrontar-se i d’oposar-se a la injustícia).
Gandhi va començar campanyes de Satyagraha (literalment, que manté la veritat) enfrontant-se a
injustícies ben concretes, desenvolupant unes tècniques de resistència noviolenta: desobediència
civil i la no cooperació. La noviolència es planteja com la forma de lluitar contra la injustícia, sense
que aquesta lluita impliqui un dany a la persona que crea o recolza aquesta injustícia. El
satyagraha va ser experimentat per primera vegada a Sud-Àfrica, arrel de la publicació d’una llei
que obligava a tots els hindús majors de vuit anys a inscriure’s en un registre oficial amb les seves
impremtes digitals. Després de moltes accions hindús de lluita noviolentes, el juliol de 1914 el
Parlament de la Unió Sud-africana va aprovar la llei d’Ajuda hindú on s’anul·laven certs impostos
als hindús, es permetia una mica més la seva lliure circulació dins de Sud-Àfrica i des de la Índia es
reconeixien els seus matrimonis.
A la Índia el moviment satyagraha per tot el país va ser inaugurat el 6 d’abril de 1919 amb un gran
hartal nacional (vaga d’un dia), en oposició a la Llei Rowlatt que restringia les llibertats individuals
dels hindús. El 18 d’abril es va donar per acabada la campanya del satyagraha davant dels
nombrosos brots de violència desencadenats i pel descontrol de la població hindú. Gandhi va
entendre així que el satyagraha no era un punt de partida sinó d’arribada pel poble, i requeriria
d’una preparació prèvia per una “perfecta disciplina i l’obediència voluntària”. Posteriorment
aconseguiria aquest objectiu amb el treball dels cossos de voluntaris noviolents (satyagrahis) i
l’àmplia difusió educativa nacional mitjançant els seus diaris i campanyes.
Composició de Philip Glass, Satyagraha.
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- Martin Luter King (1929-1968) Influenciat per l’anterior, del qual havia après a lluitar amb
mètodes noviolents, es va convertir en el líder més prestigiós del moviment pel progrés dels negres
en la lluita pels drets civils. L’any 1955 arrel de que Rosa Parks, una jove negra que va ser
empresonada per haver-se negat a cedir el seient de l’autobús a un blanc, Luther King va
organitzar la primera mobilització que va fer pública la segregació a la que eren sotmesos els
negres a Estats Units, aconseguint finalment abolir-la en els mitjans públics. Més endavant, va
aconseguir que el govern presentés la llei per la igualtat dels drets civils. Convençut de que això no
era suficient, es va comprometre activament en una sèrie de campanyes a favor de l’emancipació
social i econòmica dels negres. L’any 1964 se li va concedir el Premi Nobel de la Pau. Va morir
assassinat.
Composició de Lleonard Balada, Simfonia en negre.
- Pau i objecció de consciència86. Pepe Beúnza va ser un dels primers objectors espanyols al
servei militar. L’any 1958 es va tenir notícia dels primers objectors de consciència espanyols,
Testimonis de Jehovà que per motius religiosos, es van negar a fer el servei militar. L’any 1971
Pepe Beúnza va considerar obvi no fer la mili, amb motivacions ètiques, polítiques i noviolentes,
considerant un crim participar en institucions com aquestes i va iniciar la lluita pel dret d’objecció de
consciència. Va presentar el seu cas de manera reivindicativa iniciant un viatge per Europa,
connectant amb grups pacifistes de diferents països per mostrar quin tracte rebien els objectors a
l’Estat Espanyol. Quan va tornar a Espanya es va declarar objector de consciència. L’opinió pública
internacional va reaccionar i va interpel·lar al govern espanyol. L’any 1974 Pepe Beúnza va sortir
de la presó i intentant que el tema no es silenciés va aconseguir que la Comissió Nacional de
Justícia i Pau (de l’església catòlica) presentés al govern un projecte de servei civil que els
objectors desenvoluparien durant dos anys en zones deprimides. Finalment el 1973 es va
promulgar una llei anomenada de “negativa a la prestació del servei militar”, però no va implicar
grans canvis, ja que es considerava a l’objector com un delinqüent i desequilibrat. Així doncs es va
veure la necessitat de plantejar l’objecció de consciència a nivell col·lectiu i el 1975 Beúnza i altres
objectors, van decidir entregar-se al govern espanyol continuant amb la seva protesta. Un mes
després els van detenir i per part de familiars i amics es va activar una xarxa de protesta demanant
el dret a l’objecció de consciència. Amb la mort de Franco es va proclamar amnistia a 200
presoners polítics i d’opinió. El grup d’objectors va elaborar un projecte d’Estatut d’Objecció de
Consciència per enviar-li al president del govern. El 1977 va sortir al BOE (Butlletí Oficial de l’Estat)
el “Reial Decret 3011/1976 de desembre, sobre l’Objecció de Consciència de caràcter religiós”, que
preveia tres anys de servei civil substitutori. Els objectors van considerar que s’havia ignorat l’arrel
del problema: la llibertat de consciència com a dret. Van rebutjar el decret, proposant
modificacions. Durant deu anys tots els objectors de l’Estat Estanyol van obtenir una pròrroga
indefinida fins que es va aprovar la llei d’Objecció de Consciència el 1987.
Composició de Cristobal Halffter, Gaudium et Spes-Beunza.
- Sindicat Solidarnosc87. A Polònia l’any 1980 va esclatar un fort moviment vaguístic degut a un
augment de preus. En menys d’un mes es va obrir una profunda escletxa entre el Partit Comunista
i la massa de treballadors sostinguts per la influent Església Catòlica. La protesta es va organitzar
al voltant del sindicat no governamental “Solidarnosc”, que ràpidament va comptar amb 10 milions
d’afiliats. Davant la magnitud de la revolta, el govern va decidir de reconèixer el dret de vaga i la
legalització del sindicat, i aquest, amb el comandament de Lech Walesa va continuar plantejant
constants reivindicacions a les autoritats. El 13 de desembre de l’any 1981 es va suprimir el
sindicat i el país es va declarar en estat de guerra. La lluita per part del sindicat es va desenvolupar
i autoorganitzar com una estratègia clarament noviolenta. Després del cop militar Solidarnosc va
passar a la clandestinitat i va començar a organitzar una de les més clàssiques resistències civils
no violentes que Europa ha conegut, i que va portar a eleccions lliures i a un canvi social i polític:
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es va crear un fons de recolzament als perseguits i a les seves famílies; artistes i intel·lectuals es
negaven a col·laborar amb el govern, i sobretot, a estar presents als mitjans de comunicació; en les
empreses es provocava un retard premeditat, on a vegades ningú es movia, ningú parlava…; el dia
tretze de cada mes els estudiants anaven a l’escola vestits de negre, amb silenci durant l’hora del
pati, agafant-se de les mans i posant espelmes a les finestres... El resultat de la resistència
generalitzada i noviolenta va ser que el govern va haver de pactar amb Solidarnosc.
Composicions dedicades a Solidarnosc: Lacrimosa de Krystof Penderecki, i Miserere de Henryk
Mikolaj Górecki.
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MÚSICS88:
IGNACY JAN PADEREWSKI (1860-1941)
Pianista i compositor polonès nascut el 1860. Va estudiar als conservatoris de Varsòvia, Berlín i
Viena. Les seves amistats amb caps d’Estat d’Europa i Amèrica van jugar un paper important en la
seva futura activitat política, convertint-se en Primer Ministre Polonès el 1919, Secretari d’Afers
Estrangers i Cap de govern a l’exili.
Paderewski va encapçalar varies activitats humanitàries arreu del món. Al principi de la Primera
Guerra Mundial, va fundar un comitè per assistir a la gent Polonesa, creant sucursals a Paris,
Londres i als Estats Units. El 1915 es va instal·lar durant quatre anys als EUA, a on es va dedicar a
cor i ànima al servei del seu país fent nombrosos concerts, defensant la causa polonesa i creant un
poderós moviment pro-polonès. Aquesta lluita es va veure cristal·litzada quan el 1917 el president
Nord-americà Woodrow Wilson en el seu discurs dels 14 punts, que va servir com a punt de partida
pel Tractat de Versalles que posava fi a la 1ªGM (firmat entre Alemanya i les potències aliades
vencedores), al nº 13 es demanava: “S’haurà de constituir un Estat Polonès Independent, que
comprengui els territoris incontestablement habitats per polonesos, els quals hauran de tenir
assegurat l’accés al mar (...)”. Paderewski va arribar a ser el primer delegat polonès al Consell
d’Ambaixadors a la Lliga de Nacions durant el 1919-20.
Als anys 20 va fer varis concerts pels aturats americans per aconseguir menjar i treball, i també
pels músics americans i anglesos. Va constituir varis fons per dramaturgs, compositors polonesos,
per la reconstrucció de la Catedral de Lausanne (Suïssa), pels orfes de la guerra a Itàlia, per
l’Hospital dels Soldats Aliats, pels refugiats jueus d’Alemanya a París el 1933...
A l’inici de la Segona Guerra Mundial Polònia va ser envaïda, i el 1939 va ostentar el càrrec de cap
de govern a l’exili, a París. Durant la guerra, casa seva es va convertir en un lloc de pas per
refugiats emigrants de varies nacionalitats, a la vegada que no va aturar-se en la seva lluita
d’ajudar als Polonesos, durant els seus viatges als EUA.

PAU CASALS (1876-1973)
“Cada segon de les nostres vides és un moment nou i únic de l’univers,
Un moment que no ha existit abans i que no tornarà a existir.
I què és el que s’ensenya als infants a les escoles?
Doncs que dos i dos fan quatre i que París és la capital de França.
Quan els ensenyarem també el què són ells?
Els hauríem de dir: tú saps què ets? Ets una meravella. Ets únic. En tot el
Món no hi ha un altre nen com tu...
Sí, ets una meravella, i quan creixis pots ferir un altre que és com tu, una
Meravella. Us heu de protegir els uns als altres.
Heu –hem- de treballar, per fer un món digne per als infants...” 89
Pau Casals
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Altres músics destacats en el camp de la música clàssica i la construcció de pau són el català Jordi Savall, qui va ser
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Pau Casals va ser violoncel·lista, director i compositor català que de petit ja va mostrar gran
sensibilitat per la música, fet que va estudiar a Madrid, Bèlgica i París, a part de realitzar concerts
arreu del món.
Amb la Primera Guerra Mundial Casals va veure reduïts els seus concerts a tot Europa, de manera
que va restar cert temps a Barcelona, i també a Nova York, ja que no veia el sentit a quedar-se a
Europa quan la vida dels seus companys s’estava arruïnant i deformant.
L’any 1919 va fundar i dirigir l’Orquestra Pau Casals a Barcelona, que es va convertir en una
important organització cultural a Catalunya fins el 1936, any en que va començar la Guerra Civil
Espanyola90.
L’any 1926 Casals va crear també l’Associació Obrera de Concerts, una associació administrada
i dirigida pels obrers catalans amb la voluntat d’aproximar la vida musical als treballadors, per obrir
nous horitzons i enriquir els seus esperits.
Amb l’arribada del govern republicà i del nou govern català, Casals va dirigir la Novena Simfonia de
Beethoven davant de 7000 espectadors, i Francesc Macià va declarar que el nou règim prenia
impuls sota el signe de la fraternitat cantada pel cor. Aquell moment per Casals va ser
“la realització d’un somni, el somni que havien perseguit els meus compatriotes durant
tants anys de lluita i sofriment: a la fi s’havia constituït un govern capaç de donar resposta a
les més nobles aspiracions de l’home, als seus desigs de llibertat, de felicitat i de fraternitat
universals” (J. M. Corredor, 1991:82).
Durant l’època republicana no va acceptar cap càrrec polític, però sí que va assumir la presidència
de la Junta de Música de la Generalitat.
L’inici de la Guerra Civil Espanyola, va paralitzar les activitats de l’Orquestra i de l’Associació. La nit
del 18 de juliol del 1936, mentre Casals dirigia la Novena Simfonia de Beethoven, amb l’orquestra
Pau Casals al Palau de la Música Catalana, un emissari oficial es va presentar a l’assaig
comunicant al director que el concert programat pel dia següent es suspenia, ja que era prevista
una rebel·lió militar aquella matinada i que calia evacuar ràpidament la sala. Casals, abans de
prosseguir a la dissolució va dir als cantants i músics “Com que no sé quan ens podrem tornar a
reunir us proposo que interpretem tota la simfonia abans de separar-nos”. I així va ser, i amb
paraules de Casals, “Nosaltres cantàvem l’himne immortal a la fraternitat, mentre pels carrers de
Barcelona i de moltes altres ciutats es preparava una lluita fratricida, que tanta sang hauria de fer
vessar” (J. M. Corredor, 1991:64).
Amb la Guerra Civil i la sublevació militar, va decidir exiliar-se a França, a Prada de Conflent i més
tard a Puerto Rico (1955). La guerra li va suposar un greu cas de consciència, afirmava,
“Qualsevol guerra és terrible, però una guerra civil ho és més encara. És la lluita d’un veí
contra un veí, d’un germà contra un germà, d’un fill contra un pare. I aquest fou el tipus de
guerra que va trossejar el meu estimat país... Va ser un malson ininterromput” 91.
Durant els dos anys i mig de guerra civil va efectuar diverses gires per Europa, Amèrica del Sud i el
Nord d’Àfrica. Va fer molts concerts en benefici dels hospitals i dels infants del seu país.
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El final de la guerra el va sorprendre a París, malalt amb símptomes de depressió nerviosa. Sent a
Prada, es va dedicar a ajudar als seus compatriotes que es trobaven en camps de concentració al
sud de França, ja fos visitant els camps, contestant les cartes que li escrivien, enviant menjar i
vestits... En aquells anys també va declarar que no tornaria a Alemanya mentre no s’hi establís la
llibertat artística i intel·lectual, posició que va adoptar també quan Mussolini va imitar la persecució
racial a Itàlia.
El 1945 en el moment de màxima popularitat en la seva carrera professional, va prendre la decisió
de no tocar més en solidaritat amb al seu poble fins que a Espanya no hi hagués un règim
democràtic, en protesta pels governs que donaven suport al règim feixista de Franco: “Les úniques
armes de les què disposo són la batuta i el violoncel” 92. Aquest silenci només fou trencat amb els
festivals de Prada iniciats amb motiu del segon centenari de la mort de J. S. Bach (1950-66), i des
del 1960 amb la difusió per tot el món de l’oratori El Pessebre, a part d’excepcionals actuacions
individuals. Els beneficis del festival Bach van servir per pal·liar les dificultats que patien gran part
de republicans espanyols. L’any 1946 es va negar també a tocar en qualsevol país vencedor de la
Segona Guerra Mundial que tingués relacions amb el govern de Franco, per exemple a Anglaterra,
que va declarar que mentre els seus governants no canviessin de política no hi aniria a tocar, i així
li digué a Stafford Crips, el ministre laborista, que va tractar de parlar-hi: “No –li va contestar
Casals- vostè parlaria de política i jo de moral. No ens entendríem” (J. M. Corredor, 1991:92).
Pau Casals va jurar que no tornaria a Espanya fins que retornés la democràcia a Catalunya i
tingués una administració pròpia. Malauradament va morir dos anys abans que Franco.
Arrel de l’inici de la Guerra Freda, Pau Casals s’hi va posicionar en contra. Juntament amb Albert
Schweitzer (teòleg, filòsof, musicòleg, metge missioner i Premi Nobel de la Pau -1953-) van
començar una campanya de protesta dirigida als governs dels Estats Units i de la Unió Soviètica
demanant que s’aturessin les proves nuclears i que es finalitzés la cursa d’armaments.

La música i la pau
Pau Casals es va anar convertint en un símbol d’home lluitador per la pau, els Drets Humans i la
Justícia, simbolitzant l’esperit de resistència dels músics. Va protagonitzar varis concerts a favor de
la pau, però sobretot cal destacar les tres vegades que va tocar a l’ONU i el concert en presència
de J. F. Kennedy.

Primer concert a les Nacions Unides:
L’any 1958 Pau Casals va ser convidat pel Secretari General de l’ONU, Dag Hammarskjöld a fer un
concert a Nova York, seu de l’Assemblea General, per commemorar el tretzè Aniversari de les
Nacions Unides. El concert va ser retransmès per ràdio a més de 40 països, convertint-lo des
d’aquell moment en símbol de la lluita per la pau al món. Per Casals les Nacions Unides
representaven l’esperança per assentar les bases de pau i enteniment entre les nacions. El dia del
concert Casals esperava poder dirigir-se a l’Assemblea General, però com que només hi podien
parlar els delegats o representants polítics, va incloure la seva declaració en el programa imprès:
“…No és perquè hagi canviat res de la meva actitud moral o de les restriccions que m’he
imposat a mi mateix i a la meva carrera artística tots aquests anys, sinó perquè avui totes
les altres coses esdevenen secundàries en vist del gran i potser mortal perill que amenaça
tota la humanitat”
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Casals hi reclamava la fi dels experiments nuclears i demanava als governs “que no viuen en la
inconsciència”, que cerquessin la dignitat de la pau en comptes de la “inhumanitat i la inutilitat de la
guerra” 93.
Entre d’altres obres, va tocar El Cant dels Ocells (cançó tradicional catalana on els ocells celebren
el naixement de Jesús), i el concert va finalitzar amb l’últim moviment de la Novena Simfonia de
Beethoven, l’Oda a l’Alegria.
Aquest mateix any, Pau Casals va ser nomenat al Premi Nobel de la Pau, però no el va guanyar.

Concert Kennedy:
L’any 1961 Pau Casals va actuar davant del president John F. Kennedy a la Casa Blanca. Aquesta
va ser la primera actuació de Casals en terres nord-americanes des del principi del seu boicot el
1946, i va estar a punt de no produir-se. Amb Kennedy Casals va abocar-hi esperances sobre el
futur del món i la seva confiança. Casals abans i després del concert va poder conversar amb
Kennedy, i li va semblar que la personalitat del president havia començat a aportar un nou
idealisme a la vida dels Estats Units i del món. Tot i això Casals mantenia ferma la seva posició
respecte Espanya, com també la seva actitud respecte a la política dels Estats Units envers
Espanya, on creia que si Franco aguantava tants anys era degut sobretot a l’ajuda d’EUA. Casals
havia actuat per al cap d’un país que reconeixia activament Franco.
Passat un mes del concert, el Secretari d’Estat nord-americà, Dean Rusk, va lloar públicament
Espanya pel seu paper d’aliada d’occident en la defensa mundial contra l’agressió comunista.
Consternat amb aquesta declaració Pau Casals va escriure a Kennedy lamentant-ne la
comunicació. Durant els mesos següents es va continuar escrivint amb el president sobre temes
d’interès humanitari.
El 1964, a la Universitat de Washington (Geogertown) es va celebrar la cerimònia de la concessió,
amb caràcter pòstum, del títol de doctor honoris causa al president Kennedy. Per disposició
expressa de la família Kennedy durant la cerimònia va escoltar-se la gravació d’El Cant dels
ocells.

Segon Concert a les Nacions Unides:
Entre els anys 1944 i 1946 Pau Casals va composar l’obra El Pessebre, amb la intenció de que fos
estrenada per celebrar la fi de la Segona Guerra Mundial i la Restauració de la Democràcia a
Espanya. Arrel del primer concert a les Nacions Unides, va creure que podia aprofitar aquesta obra
com a al·legat en defensa de la pau, en lloc de servir de celebració d’aquesta, fet pel qual es va
convertir en la seva principal preocupació artística i la interpretava allà a on era invitat, per
comunicar un missatge global de pau davant l’amenaça del perill nuclear (cal comentar que també
formava part d’organitzacions per al desarmament, com ara el comitè per una Política Nuclear
Assenyada). La missió de l’obra era portar el missatge cristià de pau i per això va demanar al poeta
català Joan Alavedra, que insistís en que el text subratllés el tema de la pau i la fraternitat a la
última part.
La primera interpretació completa de El pessebre es va fer a Acapulco, Mèxic, el 17 de desembre
de 1960 en reconeixement de la seva oberta acceptació dels exiliats espanyols durant la Guerra
Civil i després d’aquesta (J. M. Corredor, 297-298).
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Per representar l’oratori, s’exigia que el text complet de l’obra s’imprimís en el programa en la
llengua del país juntament amb un missatge de pau escrit per Casals, a la vegada que els beneficis
aconseguits es destinaven a obres humanitàries, a causes que defensessin la dignitat humana, la
fraternitat entre els homes i la pau mundial.
A partir de l’estrena de l’obra, Pau Casals va començar el seu “pelegrinatge per la pau” (J. M.
Corredor, 1991:101), sent representada arreu del món 51 vegades, 33 de les quals sota la seva
direcció. L’any 1963 –any en que Kennedy li va concedir la Medalla de la Llibertat- va actuar a
l’Assemblea General de Nacions Unides, i el Secretari General de l’ organització U Thant, el va
rebre amb les següents paraules:
“Pau Casals no és tan sols un dels gegants de la música d’aquest segle, també és una
personalitat coneguda arreu com a campió de la pau i dels drets de l’home. En celebrar
com cal, amb l’audició del seu oratori El pessebre, l’arribada d’un príncep de la pau,
commemorem de la manera més adequada aquesta jornada” (J. M. Corredor, 1991:102)
Al finalitzar la representació, Pau Casals va dirigir unes paraules a l’Assemblea:
“La música, aquest meravellós llenguatge universal, hauria de ser un motiu de comunicació
entre tots els homes. Un cop més, insto els músics d’arreu del món que posin el seu art al
servei de la humanitat, per tal de crear llaços de fraternitat entre els homes. Que cada un
de nosaltres hi contribueixi en la mesura de les seves possibilitats fins al dia que aquest
ideal sigui acomplert en tota la seva glòria” (J. M. Corredor, 1991:102).

Tercer concert a les Nacions Unides:
Amb 95 anys Pau Casals va ser sol·licitat pel Secretari General de les Nacions Unides, a composar
un himne per commemorar el XXV aniversari de les Nacions Unides. Aquest fou estrenat el 24
d’octubre de 1971, dia de les Nacions Unides, a la seu de l’Assemblea General a Nova York.
En principi es va suggerir que el text de l’obra fos el preàmbul de la Carta de l’ONU, però davant la
dificultat de musicar el text, es va acudir al poeta angloamericà W.H. Auden perquè n’escrivís una
variant. Després de tres dies d’haver rebut l’encàrrec, va crear una oda de 43 versos que Pau
Casals es va encarregar de transformar-los en l’Himne per conmemorar el XXV aniversari de les
Nacions Unides.
Acabada la primera interpretació, U Thant va oferir a Casals la Medalla de la Pau de l’ONU, amb
les següents paraules:
“Heu dedicat la vostra vida a la veritat, a la bellesa i a la pau. Com a home i com artista
vostè personifica els ideals que són símbols de les Nacions Unides. Ningú amb més raó
s’ha fet acreedor de la Medalla de la Pau que avui us atorga les Nacions Unides. Ella us
porta el nostre amor, la nostra admiració i el nostre més profund respecte”.
Després, Casals va demanar el violoncel, i dient que feia més de quaranta anys que no tocava en
públic digué “avui he de tocar”. Abans però va pronunciar unes paraules:
"Aquest és l'honor més gran que he rebut a la meva vida. La pau ha estat sempre la meva
més gran preocupació. Ja en la meva infantesa vaig aprendre a estimar-la. La meva mare una dona excepcional, genial- , quan jo era noi, ja em parlava de la pau, perquè en aquells
temps també hi havia moltes guerres. A més, sóc català. Catalunya va tenir el primer
Parlament democràtic molt abans que Anglaterra. I fou al meu país on hi hagué les
primeres nacions unides. En aquell temps -segle onzè- van reunir-se a Toluges –avui Franç
- per parlar de la pau, perquè els catalans d'aquell temps ja estaven contra, CONTRA la
guerra. Per això les Nacions Unides, que treballen únicament per l'ideal de la pau, estan en
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el meu cor, perquè tot allò referent a la pau hi va directament. Fa molts anys que no toco el
violoncel en públic, però crec que he de fer-ho en aquesta ocasió. Vaig a tocar una melodia
del folklore català: El cant dels ocells. Els ocells, quan són al cel, van cantant: "Peace,
Peace, Peace" (pau, pau, pau) i és una melodia que Bach, Beethoven i tots els grans
haurien admirat i estimat. I, a més, neix de l'ànima del meu poble, Catalunya" (Paraules de
Pau Casals a l’ONU, 24 d’octubre de 1971).
El març de 1977 Kurt Waldheim, Secretari General de les Nacions Unides va inaugurar un bust de
Casals de bronze, esculpit del natural per Robert Berks, que s’exhibeix al vestíbul dels Visitants de
l’edifici de l’Assemblea General a Nova York.
Franco va morir el 20 de novembre de 1975, i el 1979 el cos de Casals va tornar a Espanya, ja que
havia promès que no tornaria a Espanya fins que es recobrés la plena autonomia i autogovern, així
que van haver de passar quatre anys perquè es complissin aquestes condicions.

YEHUDI MENUHIN (1916-1999)
“La música i les arts conviden a la participació i constitueixen un antídot contra els obstacles a l’Harmonia
entre els homes. Fer música no és només tocar o cantar, és també escoltar. Al aprendre des de la seva més
tendre edat a escoltar a l’altre, el nen descobreix el què és la tolerància i es protegeix dels instints bàrbars. La
música els hi hauria de pertànyer, com l’aire, l’aigua i la llet, ja que als nostres ulls, forma part dels Drets
Humans. Representa una força desconeguda en la societat, capaç de fer moure les coses (...)”
Yehudi Menuhin

Yehudi Menuhin fou violinista i director d’orquestra americà, nascut a Nova York, fill de jueus
russos que van emigrar a Palestina i a Estats Units.
Des de ben petit, ja va destacar com un virtuós del violí. Als set anys va tocar com a solista de
l’Orquestra Simfònica de San Francisco, als deu anys va debutar a París i a partir del 1935 va
iniciar la seva gran gira mundial.
Yehudi Menuhin va destacar per la lluita per la pau, la lluita contra la intolerància, el racisme, el
compromís humanitari, fent-nos entendre que la música està al servei de la humanitat: “La meva
música només pretén transmetre esperança als que pateixen, als abandonats, als que moren
recent nascuts i són torturats sense motiu... No sé si ho he aconseguit sempre, però és el que
sento molt a dins...”. En les seves gires arreu del món denunciava els horrors de les guerres, el
perill de certs nacionalismes i l’ascens de la intolerància o el racisme. A la vegada realitzava
concerts amb finalitats benèfiques, com per exemple durant la Segona Guerra Mundial en va fer
més de 500 a benefici de les forces aliades i de la Creu Roja, estant dos anys fora dels escenaris.
El 1947 va acceptar tocar a Alemanya sota la direcció de Wilhem Furtwangler, el director de la
Filharmònica de Berlín durant el III Reich. Aquest va ser acusat de col·laborar amb el règim nazi, i
Menuhin el va defensar, sent fins i tot el primer jueu que va tocar a l’Orquestra Filharmònica de
Berlín, sota la direcció de Furtwangler.
Menuhin va intentar impulsar la creació d’una Assemblea de les Cultures a Europa, un
organisme que busca representar els pobles que no tenen veu en l’actual Nacions Unides o dins de
la Unió Europea (com per exemple els Romanís, Armenis, Lapons i altres 30 grups, així com les
minories emergents) en una espècie de segona cambra. Aquesta promouria els drets i
responsabilitats dels grups culturals per gaudir de la seva autonomia, respectant i recolzant la
comunitat dels estats. La Primera Assemblea de les Cultures d’Europa va tenir lloc al Parlament
Europeu el 1997.
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També va instituir una fundació que porta el seu nom, Fundació Yehudi Menuhin, amb la qual volia
impulsar per Europa el projecte multicultural MUS-E 94 –Música i Arts com a font d’equilibri i
tolerància- (comptant amb la col·laboració de Werner Schimitt, director de l’Escola de Música del
Conservatori de Berna), per implantar en les escoles menys afavorides ensenyaments artístics per
lluitar contra la violència i la intolerància, i promoure la integració social dels infants.
“Reconciliar el món és massa ambiciós, però com a mínim es pot formar als infants per ser
respectuosos cap a les diferències, que és l’única cosa que ens permet aprendre. Si tots
fóssim iguals, no podríem oferir-nos res els uns als altres. Per això no ens hem de témer,
tenir por ens torna enemics”.
La finalitat del projecte és estimular la tolerància mitjançant la música, el cant, la dansa o el teatre,
canalitzant unes energies per mitjà de la cultura que serveixin de revulsiu davant la violència i el
racisme en medis marginals. S’intenta que la música sigui un motiu d’unió entre les cultures i un
motiu de pau, respecte i lloc de trobada. Per aquest projecte es van inspirar en el concepte
d’educació musical de Zoltán Kodály (1882-1967), on la música havia de ser part de l’educació
general i on tothom hi ha de poder-hi accedir. Aquest programa es va començar a desenvolupar el
1994 a Suïssa, i actualment es duu a terme a 12 països d’Europa, com Bèlgica, França, Alemanya,
Portugal, Holanda, Luxemburg, Suïssa, Anglaterra, Irlanda, Hongria, Estònia i Espanya. El
Programa inicia als infants de l’Educació Primària en les diferents manifestacions artístiques,
música, dansa, arts plàstiques i escèniques.
La fundació Menuhin també es mou en el Fons Mozart, consistent en destinar un percentatge dels
drets d’autor de domini públic per prevenció de catàstrofes naturals o sociològiques, a més a més
d’organitzar encontres culturals musicals, de cant i dansa. L’any 1997 va celebrar el concert Les
Voix de la Paix, Voices for Peace a Brusel·les en el que hi van participar la Noa, Yang Du Tso,
Houria Aïchi, Esperanza Fernandez, Luzmila Carpio, Marzieh i Miriam Makeba, dones cantants i
compromeses amb la pau. Se’n va editar un posterior CD produït per Thierry Van Roy i
l’International Yehudi Menuhin Foundation, 1998, Auvidis.
Yehudi Menuhin al llarg de la seva vida va obtenir nombrosos premis i reconeixements per la seva
lluita per la pau, dels que destaquen: Premi Yawahasjal Nehru (1970), Premi de la Pau dels
llibreters alemanys (1979), l’any 1992 va ser nomenat Ambaixador de Bona Voluntat de la
UNESCO. El 1997 va rebre el premi Príncep d’Astúries de la Concòrdia, juntament amb Mstislav
Rostropovich (al qual en plena crisi dels míssils, Menuhin va anar a Moscou per permetre la seva
sortida del país).
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Per a més informació: <http://www.menuhin-foundation.com/>.
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INICIATIVES ACTUALS DE MÚSICA CLÀSSICA I CULTURA DE PAU:
- Fundación del Estado para el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e
Infantiles de Venezuela (FESNOJIV)
José Antonio Abreu és el creador i fundador de la FESNOJIV (1975) un projecte amb la missió95,
“(del) rescat pedagògic, ocupacional i ètic de la infància i la joventut, mitjançant la instrucció
i la pràctica col·lectiva de la música, dedicada a la capacitació, prevenció i recuperació dels
grups més vulnerables del país, tant per les seves característiques d’edat com per la seva
situació socioeconòmica”.
El Sistema “Sistematitza la instrucció i la pràctica col·lectiva de la música a través de l’orquestra
simfònica i el cor com a instruments d’organització social i desenvolupament comunitari (...) i es
vincula amb la comunitat a través de l’intercanvi, la cooperació i el cultiu de valors transcendentals
que incideixen en la transformació del menor, el jove i l’entorn familiar”.
El Sistema està integrat per 270.000 joves i menors, agrupats en 120 orquestres juvenils i 60
infantils i corals, en el que hi participen més de 15.000 professors de diferents nacionalitats 96.
La música és la responsable de cultivar l’harmonia entre els infants i joves, molts d’ells procedents
d’estrats socials exclosos i vulnerables de la població veneçolana, mantenint-los d’aquesta manera,
allunyats de les drogues, de l’alcoholisme, la prostitució, la violència i la delinqüència. Se’ls hi dóna
la possibilitat als infants i joves de transformar el seu futur, on la seva vida adquireix un nou sentit.
La música forma i col·labora en la seva socialització, a la vegada que els dignifica i els facilita a
créixer, a nivell espiritual i social, ja que els hi brinda la possibilitat de convertir-se en professionals
de la música. Segons Abreu,
“Sembrar joves cors i orquestres és sense cap dubte res més que escampar la llavor d’una
lluminosa Cultura de Pau, en aquelles nacions en les que les orquestres juvenils i infantils
insurgeixen simultàniament com emblema d’integració nacional, com a projecte d’inclusió
social i com a missatger d’identitat continental”97.
El Sistema ha estat reconegut com un model únic, de gran qualitat musical i amb un gran potencial
social i comunitari per transformar la realitat. Especialment en aquells països que busquen
disminuir els seus nivells de pobresa, analfabetisme, marginalitat i exclusió en la seva població
infantil i juvenil, el projecte es configura com una bona opció. Ja són més de 20 països els que han
implementat orquestres juvenils i infantils seguint el model veneçolà, tasca que ha estat possible
gràcies al suport de l’OEA i dels governs dels països receptors98. El somni d’Abreu és que tota
Iberoamèrica integri aquest projecte.
L’obra de José Antonio Abreu ha estat reconeguda amb nombrosos premis internacionals. La
UNESCO l’any 1993 va atorgar a la FESNOJIV el Premi Internacional de la Música, i el 1998 va
concedir al mestre Abreu el títol d’Ambaixador de Bona Voluntat per la Música i la Pau, i als joves
que formen part del Sistema d’orquestres, el d’Artistes per la Pau. El 2008 la FESNOJIV, fou
guardonada amb el Premi Príncep d’Astúries de les Arts,
Aquesta cita i la següent s’han extret de la web del Sistema: < https://elsistema.org.ve/>
Sobre la iniciativa cal destacar el documental “Tocar y luchar” del director Alberto Arvelo (2006).
97
A: Música para la paz. José Antonio Abreu. El contrato global. I Encuentro Internacional sobre Cultura de Paz. Fundación
Cultura de Paz, México, 2001.
98
Per exemple de Colòmbia destaca la Fundación Batuta, el Sistema Nacional d’Orquestres Juvenils i infantils de Colòmbia,
que mitjançant la pràctica orquestral simfònica infants i joves participen del poder transformador de la música, del valor
formatiu i socialitzador de la pràctica orquestral, socialitzant els beneficis a les famílies, comunitats i societat colombiana en
general, a més a més d’afavorir al desenvolupament musical del país. Per a més informació:
<http://www.fundacionbatuta.org>
95
96
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“Per haver combinat, en un mateix projecte, la màxima qualitat artística i una profunda
convicció ètica aplicada a la millora de la realitat social. En col·laboració amb primeres
figures d'abast universal, el Sistema creat pel mestre Abreu ha format a directors i
intèrprets del més alt nivell, a partir d'una confiança audaç en el valor educatiu de la música
per la dignitat de l’ésser humà”.
Arrel de l’entrega del premi, Abreu va comentar,
“Aquest Sistema, el què pretén és forjar una identitat, crear consciència. Els nostres nuclis
són escoles de vida social a on donem els instruments necessaris que serveixin no només
per fer música, sinó per combatre la pobresa (...) la pobresa material es combat amb
riquesa espiritual (...) Les nostres orquestres són una veu. Són el so de la nostra
consciència i una esperança per Iberoamèrica. L’art que fem és gaudir, plaer, però també
sabem que imparteix justícia perquè garanteix als més pobres el dret a una educació
musical que fins ara estava a mans d’altres classes” 99.
L’agost del 2009 José Antonio Abreu fou guardonat amb el premi Polar de la música sent distingit
per “una visió de que les formes de la música clàssica poden crear una millor existència pels
infants de Venezuela”.
El Sistema també inclou tallers per infants i joves on aprenen a construir i reparar instruments i
programes especials per menors amb discapacitats o dificultats d’aprenentatge, com el cor de
Mans Blanques, format per menors sords.
La FESNOJIV presta assistència tècnica i organitzativa a les escoles públiques que sol·liciten la
seva integració en el sistema musical, i actualment també presta la seva experiència i
coneixements per organitzar una xarxa similar que treballi amb la població penitenciària.
Sota l’educació del Sistema, s’ha format el jove músic i director d’orquestra Gustavo Dudamel,
considerat actualment com una “superestrella de la música”, “un prodigi” i “un director electritzant i
de talent únic”. Ha obtingut nombrosos reconeixements i ha dirigit orquestres com l’Orquestra
Simfònica Simón Bolívar –en la que s’ha format-, la Filharmònica de Los Angeles, la de Viena, va
ser director convidat de l’Orquestra Simfònica de Chicago, de San Francisco i de la Filharmònica
de Nova York.

- Miguel Ángel Estrella - Música Esperanza
La federació internacional Música Esperanza es va fundar l’any 1982 pel pianista argentí Miguel
Ángel Estrella. Ja de jove actuant com a concertista, mogut per les seves conviccions humanistes,
no només tocà a sales de concerts, sinó també pel públic més desafavorit de treballadors,
camperols, indis... acostant la música a tots els sectors de la societat. Fou per aquest motiu, per
portar la música als humils i als desafavorits, que va patir la prohibició de tocar al seu propi país, fet
pel qual l’abandonarà buscant refugi provisional a Uruguai. El 1977 fou segrestat per un grup de
militars i davant d’aquest fet, una ampla campanya de solidaritat internacional es va organitzar per
salvar la seva vida, comptant amb el recolzament de Yehudi Menuhin, Nadia Boulanger, Yves
Haguenauer, a més de l’ONU, la UNESCO, l’Associació Internacional de Juristes, així com
nombroses organitzacions de drets humans. L’any 1980 finalment recuperà la seva llibertat.
Durant la seva estada en presons uruguaianes va tenir la idea de crear l’associació MúsicaEsperanza:
“Quan era un desaparegut a Uruguai com a part del Pla Còndor, jo li deia a Déu, que tant a
la meva dona Marta, com a mi, havíem escollit als 25 anys ser músics socials. Abans de
99

Los instrumentos musicales combaten la pobreza, El País, 22/05/08
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que ens raptessin anàvem a cantar a alguns pobles, així ens varem adonar que la música
era universal”100.
La seva intenció és “posar la música al servei de la comunitat humana i de la dignitat de cada
persona, de defensar els drets artístics dels músics –en particular dels joves- i de contribuir a la
construcció de la Pau”.
Música Esperanza proposa retornar a la música el seu rol de comunicació social, de pont solidari
entre els homes i els pobles i de camí transformador per l’individu i la comunitat. L’associació té 52
filials a tot el món, i les activitats que duu a terme estan estretament lligades amb els drets humans,
que implica el dret a una educació musical de qualitat per a tothom, especialment pels infants, i la
situació dels joves músics professionals. Segons Miguel Ángel Estrella:
“Amb els Drets Humans és el futur de l’home el què està en joc. Amb els músics joves és el
futur de la música el que ens juguem, per tant de la llibertat humana. La música és
mediadora entre els homes, viatja com el món, parla el llenguatge universal de la vida i de
la mort, el dolor, l’alegria i l’esperança”.
Miguel Ángel Estrella ha creat també L’orquestra per la pau, una orquestra àrab-israeliana
formada per 41 joves d’Algèria, Argentina, Egipte, Estats Units, França, Iran, Irak, Israel, Jordània,
Líban, Marroc, Palestina, Tunísia i Uzbekistan. L’objectiu essencial de l’orquestra
“consisteix en ser un exemple per la construcció del procés de pau al Pròxim Orient. En
aquest sentit, els seus integrants militen pel diàleg i l’amistat entre els pobles, les cultures i
les religions fent de l’orquestra un lloc d’intercanvi, no només musical sinó també d’idees.
L’Orquestra per la Pau es presenta com a missatgera de la pau perquè compartir la música
és un mitjà per obrir-se camí cap a l’altra i cap a un mateix. (...) Quan la paraula és
silenciada, la música eleva la seva veu i pot, perquè no, arribar a silenciar les armes.
L’Orquestra per la Pau pretén ser portadora del lema «viure junts»”101.
També es realitzen concerts benèfics per les organitzacions de Drets Humans dels països on
aquests són violats, i a regions traumatitzades per la guerra i les dictadures, així com també en
zones pobres, rurals, obreres, escolars, presons, etc. I també en l’anomenat quart món, com diu
Miguel Ángel Estrella “Anirem als afores de París amb la intenció de que el públic conversi amb els
músics. Projectant així la idea de Música Esperança: la de fer que la música sigui per tots, sense
convencions ni formalismes”. Música Esperanza, vol lluitar contra l’exclusió d’uns i l’aïllament dels
altres, en el sí de societats que són insolidàries volent que la música brolli en els llocs marcats pel
patiment.
D’aquesta orquestra, l’any 2002 en sorgí el conjunt Aramea, un grup format per deu músics que té
la mateixa vocació que l’orquestra “Obrir un espai d’intercanvi i de diàleg a través de la música
jueva i àrab de l’Orient Mitjà”102.
A més a més, l’associació duu a terme altres projectes: EMA, Embajada Musical Andina;
programes per l’infància; seminaris de músics socials; entre d’altres103.
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Entrevista
a Miguel Ángel Estrella:
Desde muy chico,
<http://www.pagina12.com.ar/diario/espectaculos/6-35044-2004-05-08.html>
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<http://musiqueesperance.org/>
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Ibid.
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Per a més informació: <http://musiqueesperance.org/ >
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- Red de Bandas y Escuelas de Música de Medellín, Colòmbia
“Todo niño que empuña un instrumento jamás empuñará un arma”.
L’any 1996 es va crear la Red de bandas y escuelas de música de Medellín, conegudes també
amb el nom de Programa d’Orquestres Simfòniques i Cors Infantils i Juvenils de Medellín, , a
iniciativa de l’alcaldia de Medellín i la Secretaria de Cultura ciutadana, i la Fundació Musical
Amadeus.
En el projecte hi participen més de 4000 infants i joves de 80 barris de tota la ciutat que es troben
en situació de marginació, repartits en 26 escoles, on gratuïtament, aprenen a tocar instruments de
corda fregada i de vent, a part de rebre formació en teoria musical i d’educació coral. És una
proposta que permet,
“El seu creixement musical, la possibilitat de compartir i gaudir d’altres alternatives de vida:
la formació humana en valors, responsabilitat, disciplina, humilitat i compromís social, com
a fonament sobre el qual es desenvolupa la seva formació musical i personal, tant en l’art
de la música com en qualsevol professor que l’alumne esculli pel seu sosteniment i
servei”104.
Amb paraules del director del Real Amadeus Musical,
“Aquest no és un programa cultural, sinó social, de transformació humana, on no busquem
formar músics, sinó persones (el projecte) busca educar sèriament en la música i generar
tot un moviment al seu voltant, tant des del públic com des de l’estudiant, en el seu propi
entorn i amb projecció a la comunitat. Es tracta de cultivar cap a dins la llavor del respecte i
la temperància del caràcter a través de la sensibilització de l’esperit (...) El programa és un
planter de pau, que brinda la possibilitat als infants i joves de les comunes de Medellín de
fer front a la violència”.

- Edward Said, Daniel Barenboim. Orquestra West Eastern Divan
“L’art i la cultura poden arribar molt més lluny que la política o l’acció militar”.
Daniel Barenboim (1942), Buenos Aires, Israelià, pianista reconvertit en director d’orquestra i gran
defensor de la pau. Eduard W-Said (1935-2003) Jerusalem, escriptor i assagista palestí, catedràtic
de literatura, i els seus coneixements comprenien també la musicologia i la política.
El 1998 tots dos van crear una orquestra-taller anomenada West Eastern Divan, integrada per 78
músics, la majoria d’ells joves israelians i palestins d’entre 13 i 26 anys, i d’altres d’Orient Mitjà i
Europa, amb el propòsit de “convinar l’estudi i el desenvolupament musical amb compartir el
coneixement i comprensió entre cultures que han estat tradicionalment rivals”105. Aquest taller té
lloc cada estiu al llarg de varies setmanes a Andalusia, lloc on s’ha instal·lat la seu definitiva, i a
part dels assajos, també fan xerrades, conferències i visites a llocs d’interès. Un cop finalitzats els
assajos s’inicia una gira de concerts.
El projecte busca crear orquestres 106 formades per joves músics israelians, palestins, siris,
libanesos, egipcis i d’altres nacionalitats, pretenent ser un fòrum de diàleg i reflexió al voltant del
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<http://gcn.mincultura.gov.co/bandas/orquestas-sinfonicas-y-coros-infantiles-y-juveniles-de-medellin/>
(web no
disponible, 2021)
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<http://www.barenboim-said.org/>
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Cal destacar també l’existència de la Jove Orquestra Àrab-Jueva ubicada a Israel creada el 2002 pel director de les
Joventuts Musicals d’Israel, Meir Wiesel amb la voluntat de demostrar només amb la música que les dues cultures poden
viure juntes, fomentant la comprensió mútua i promovent la interacció. L’orquestra és dirigida actualment per Taisser Elias i
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problema de la violència en els joves a Orient Mitjà, i enviar un missatge de pau i concòrdia al món
sencer. És un projecte que s’ha consolidat com un èxit rotund en diferents plans, tant polític, humà
com musical, i com a requisits per formar-ne part es demana tenir un nivell musical bo i estar
convençut de que la solució del conflicte d’Orient Mitjà no és militar. Entre tots aquests joves s’han
establert llaços d’amistat, tot i que alguns d’ells han perdut familiars i amics en els sagnants atacs
entre israelians i palestins.
Barenboim considera que,
“No hi ha una solució militar pel conflicte d’Orient Mitjà. L’orquestra serveix perquè els joves
aprenguin música, però sobretot perquè se n’adonin de que tenen moltes coses en comú.
La música en sí no és ni bona ni dolenta, no serveix per coses bones ni dolentes. La seva
funció és una altra. Serveix per acostar a la gent, per fer compartir alguna cosa que
algunes vegades és cerebral i d’altres passional. La música serveix per unir a la gent que
l’escolta, crea sentiments de comunitat i és potser una via per facilitar el coneixement entre
uns i altres (...) Una hora amb un violí és una hora menys dedicada al fonamentalisme (...)
Si un entrega cultura, no li tornen violència (perquè la música) és la millor arma de
construcció massiva”.
De totes maneres, l’agost del 2008 Barenboim va declarar “Se’ns anomena orquestra de la pau, i
és afalagador, però és mentida (l’orquestra) no ha tingut el resultat esperat”, ja que per motius de
seguretat s’han suspès concerts a països en els que volien tocar107.
A arrel de la celebració de la quinta edició del taller, Daniel Barenboim i Edward Said van acceptar
la proposta de Manuel Chaves, president de la Junta d’Andalusia, de crear la Fundació
Barenboim-Said, un projecte que serveix com a referent de la conciliació entre cultures 108. Els
objectius de la fundació són:
- Promoure l’esperit de pau, diàleg i reconciliació, fonamentalment a través de la música.
- Promoure l’acció formativa i educativa en l’àmbit de la música, sempre amb l’objectiu de la
formació integral humanística.
- Elaborar, promoure, executar i difondre projectes de formació i cooperació a Andalusia, Palestina i
altres països del Pròxim Orient.
Els projectes principals de la Fundació són el Taller West-Eastern Divan, l’Acadèmia d’Estudis
Orquestrals, l’organització de concerts i seminaris, la creació d’un arxiu documental, projectes de
formació musical a Orient Mitjà: Programa d’Educació Musical a Palestina i gestió del jardí
d’Infància musical Edward Said, Ramalla, Palestina109.
L’any 2002 se’ls hi va atorgar el premi Príncep d’Astúries de la Concòrdia, per representar la
col·laboració entre joves músics, que superant antagonismes històrics, fomenta el diàleg i la
reflexió, així com una generosa i lloable feina a favor de la convivència i la pau.
en formen part 25 joves. El repertori de l’orquestra és una barreja de la música d’Orient i d’Occident, així com els
instruments que l’integren (tan es pot trobar un violoncel, com un oud, un clarinet…).
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Barenboim: "La orquesta de la paz es mentira" El país. 03/08/08
108
Cal comentar que durant l’any 2009 es va commemorar el 400 aniversari de l’expulsió dels espanyols d’origen musulmà
de la península. Per aquest motiu, els músics aragonesos de Biella Nuei i cinc músics i artistes de l’escena urbana
marroquí, Hicham Bajjou, Oum, Foulane Bouchin, Khalid el Berkaoui i Mood Dj, van unir-se per crear el projecte ‘Casser Le
Mur’, ‘Trencar el mur’, per acabar amb el mur de l’oblit i la incomprensió.
109
Per a més informació: <http://www.barenboim-said.org/>
Influenciat pels projectes impulsats per Said i Barenboim el director Lukas Pairon l’any 2002 va crear l’organització Music
Fund, per aprofitar vells instruments d’Occident que puguin començar una nova vida a zones en conflicte com el Pròxim
Orient o Àfrica. Tal i com comenta “Un instrument força el desenvolupament d’un poble i fa avançar un país. A més a més,
és un refugi per la felicitat de la gent que viu en conflicte. Els ajuda a créixer i a escapar”. Per a més informació: Un
instrumento musical desarrolla un país, Lukas Pairon. EP, 01/04/09; Verdaderos compases para la paz, El país Semanal,
22/11/09. I també: <http://www.musicfund.be/>.
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Durant el concert d’Any Nou de la Filharmònica de Viena, coincidint amb la nova ofensiva
israeliana contra Gaza, Barenboim va desitjar pel nou any “Justícia humana pel Pròxim Orient”. Tot
i reconeixent el dret d’Israel a defensar-se, el director es va preguntar si “el govern israelià té dret a
castigar a tots els palestins per les accions de Hamás. Precisament nosaltres, el poble jueu,
hauríem de saber més bé que ningú que l’assassinat d’innocents és inhumà e inacceptable” 110.

- The Silk Road Project
“Vivim en un món de creixement de la consciència i la interdependència,
i crec que la música pot actuar com un iman per reunir a la gent”.
Yo-Yo Ma.
The Silk Road Project 111 és un projecte fundat pel violoncel·lista Yo-Yo Ma l’any 1998 que
connecta músics, compositors, artistes i públic des d’Àsia a Europa i les Amèriques. Inspirat per les
tradicions culturals de l’històrica Ruta de la Seda, és una metàfora moderna per l’intercanvi
multicultural i interdisciplinari. El projecte és un catalitzador que “promou la innovació i
aprenentatge a través de les arts. La nostra missió és unir al món, reunint artistes i públic al voltant
del món”. El conjunt explora la música tradicional i contemporània de les seves diverses cultures i
entreteniment del públic d’arreu del món.
L’organització engloba diferents projectes de formació, entreteniment i educació. Entre ells destaca
The Silk Road Ensemble. És un grup format per aproximadament 60 persones, entre elles músics
(que toquen una gran varietat d’instruments de tradicions d’arreu del món), compositors,
arranjadors, artistes visuals i narradors, que duen a terme diferents actuacions. El grup ha gravat
quatre àlbums i ha actuat a varis llocs d’Àsia, Europa i Amèrica del Nord, sota la direcció de Yo-Yo
Ma. El conjunt explora la música tradicional i contemporània de les seves diverses cultures i
entreteniment del públic d’arreu del món. A més a més, realitza tallers de composició.
Un dels altres projectes destacables és Creating a life with music, tallers dissenyats per captar a
músics joves a descobrir les seves pròpies vides i investigar què significa ser músic en la cultura
global actual. L’educació és integral en totes les activitats de Silk Road Project. També es realitzen
tallers, iniciatives musicals en plans d’estudi i publicacions, en els que el projecte proporciona una
entrada a un major comprensió del món i s’esforça en despertar la passió per aprendre a través de
les arts.

- Vedran Smailovic
Vedran Smailovic és un violoncel·lista bosni, membre de l’Orquestra d’òpera de Sarajevo,
l’Orquestra Filharmònica de Sarajevo, l’Orquestra Simfònica RTV de Sarajevo i del Teatre Nacional
de Sarajevo. A partir del 27 de Maig de 1992 va decidir situar-se en el cràter d’una bomba de
Sarajevo -mentre continuaven els bombardeigs-, durant 22 dies seguits, tocant l’Adagi d’Albinoni
(obra que es va trobar a les ruïnes de Dresde després de la II Guerra Mundial), en honor a 22
amics seus que van morir arrel d’una explosió mentre feien cua per comprar el pa. En aquells
moments, quan li demanaven si estava boig, ell responia que qui estava boig eren els que
bombardejaven la seva ciutat.
Segons Smailovic,
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Barenboim hace un guió a la paz en el concierto de Año Nuevo. El periódico de Catalunya, 02/01/09.
Cal comentar que els missatges de pau dels grans directors de la música són una consideració arrelada en el concert d’any
Nou de la filharmònica de Viena. Nikolaus Harnoncourt, l’any que va començar la invasió d’Iraq va comentar “Preferiria que
em matessin abans d’anar a la guerra”. Daniel Barenboim exige diálogo ante la matanza israelí en Gaza. El músico dirigirá
el Concierto de Año Nuevo con la Filarmónica de Viena. EP, 30/12/08.
111
<http://www.silkroadproject.org/>
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“A les 9:30 del matí hi havia una cua per comprar el pa, llavors hi va haver una explosió.
Aquella nit no vaig poder dormir, aquella nit vaig plorar. Tot i això al dia següent vaig decidir
tocar durant 22 dies, un dia per cada un dels meus veïns morts... vaig pensar, si Smailovic
no toca, llavors Sarajevo està mort... la música sana l’ànima, el temps sana molt lent...”.
La seva resposta va ser simbòlica. La seva reacció va ser respondre a la guerra amb harmonia. Tal
i com va comentar, “Si es respon amb violència a la violència, crees un vici i un cicle de mai
acabar. La resposta a la violència ha de ser energia creativa, no energia destructiva”.
Arreu del món hi van haver-hi iniciatives com aquesta durant les mateixes dates per donar suport
als músics bosnis amb la necessitat d’aturar la guerra, com per exemple a Seattle, que durant 22
dies, 22 violoncel·listes van situar-se pels carrers de la ciutat tocant també l’Adagi d’Albinoni.

- Concert a Pyongyang de la Filharmònica de Nova York:
El febrer del 2008 l’Orquestra Filharmònica de Nova York va actuar al Gran Teatre de l’Est de
Pyongyang, Corea del Nord després de la invitació formal del règim dictatorial del general Kim
Jong-il, -que no va assistir a l’acte-. Segons l’ambaixador nord-coreà davant de l’ONU, Pak Gil Yon,
“El ministre de cultura va invitar a l’orquestra amb l’esperança de promoure l’enteniment i les
relacions culturals entre ambdós països”112.
No és la primera vegada que aquesta orquestra trenca fronteres polítiques. Amb anterioritat havia
actuat a la Unió Soviètica, en plena guerra freda i a Berlín poc abans de la caiguda del mur. Zarin
Mehta, president i director executiu de la filharmònica, va comentar “Aquest concert és una
manifestació del poder de la música per unir als pobles. Però la nostra decisió és musical, no
política. Nosaltres farem música, el què passi després de la nostra visita està a mans del govern,
no a les nostres113”. I el director de l’orquestra va comentar “Sempre he sentit que la música és un
llenguatge poderós en el que tots els que som humans i intel·ligents podem parlar i desafiar les
fronteres polítiques i culturals” 114 . Christopher Hill, principal negociador americà en l’esforç
multilateral per desmantellar l’armament nuclear de Pyongyang, va dir al respecte, “Moltes
vegades, els nord-coreans es senten ofesos amb les nostres paraules. Potser prefereixin la nostra
música”115.
La música va servir per millorar els vincles entre ambdós països, països que mantenen una situació
tensa, arrel de la Guerra de Corea i també després de que George W. Bush inclogués l’any 2002 a
Corea en els països que formen part de l’Eix del Mal degut a les seves ambicions nuclears. El
concert es va veure com el primer apropament cultural, on la música va adoptar un gran
simbolisme, sent la primera vegada que va actuar a la capital del país comunista una agrupació
cultural americana 116 . Fins i tot el govern va facilitar a la premsa l’accés a línies telefòniques
internacionals i a internet.
El concert va coincidir amb la visita a Pekín de la Secretària d’Estat d’EUA, Condolezza Rice, que
va instar al Govern Xinès a pressionar a Corea del Nord perquè finalitzi d’una vegada al programa
d’armes nuclears. Respecte al concert Rice va comentar, “És una societat que certament necessita
formes d’obrir-se, però hi ha una gran distància entre un concert i canviar la naturalesa de la
política nord-coreana”117.
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Alta diplomacia a golpe de pentagrama. EP, 12/12/07
Ibid. Cal comentar que Zarin Mehta –germà de Zubin Mehta-, ha creat la Fundació Musical Mehta, en la que ensenyen
música clàssica a entre 200 i 300 estudiants de 6 a 14 anys.
114
Ibid.
115
Un concierto busca la harmonía perfecta. 07/03/08
116
Cal comentar que l’orquestra tenia previst realitzar un viatge a Cuba a finals d’octubre del 2009 però finalment es va
suspendre degut a les restriccions del govern americà en els viatges a l’illa, negant a que els finançadors de la iniciativa
acompanyin els músics en el concert.
L’orquestra té previst també oferir un concert a Vietnam.
117
La diplomàcia musical llega a Pyongyang. EP, 27/02/08.
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El repertori del concert, en el que hi van assistir 1.500 persones, van ser els himnes nacionals
d’ambdós països, la simfonia Número 9 de Dvorak, Un americà a París, de George Gershwin i de
George Bizet, Farandole de l’Arlesienne, Suite núm. 2. També es va interpretar l’obertura Candide
de Leonard Bernstein, i tres minuts del preludi de l’acte III de Lohegrin de Wagner. El concert es va
tancar amb una cançó coreana tradicional Arirang.

- Venezuela, Abril 1999
Quatre mil veus de ciutadans d’arreu del món es van reunir per formar el gran cor que va ressonar
a Caracas, per regalar a la humanitat un missatge de pau i germanor, i es va anticipar com el gran
esdeveniment musical de l’any 2000. Es tractava de la Trobada Coral Internacional del Nou
Mil·lenni, el Festival América Cantat III, que es va realitzar a la capital veneçolana entre el 14 i el
23 d’abril del 2000, sota la coordinació de les fundacions Schola Cantorum, de Caracas i el
Moviment Coral Cantemos, i formava part de les activitats que l’any 2000 duia a terme la UNESCO,
dins del programa de Música i Pau.
El 1992, amb motiu del cinquè centenari de l’arribada dels europeus al continent americà, es va
realitzar la primera edició d’América Cantat al mar del plata (Argentina). Quatre anys més tard es
va repetir l’experiència al mateix lloc. Ara, la seu corresponia a Veneçuela.
El festival va posar èmfasi en l’estímul i reforçament dels moviments corals infantils. Va buscar
rescatar la importància d’aquest tipus de composició, degut al desenvolupament individual que
implica pels infants el participar en aquestes agrupacions. D’aquesta manera va sorgir el projecte
Songbridges 2000, del mestre finès Erkki Pohjola, que proposava la creació de tres noves
composicions per corals infantils, al·lusives al tema de la pau mundial. Van ser interpretades pel
Cor d’infants de Río de Janeiro (Brasil), Pequeños Cantores de la Schola (Veneçuela) i Des moines
Children’s Choir (Estats Units).

- Emprenent una cerca de la pau mitjançant el cant, 2002-03
El Carton Savage Endowment per les Relacions Internacionals i la pau de la Universitat d’Oregon,
va convocar a compositors de totes les nacionalitats a crear música coral amb el tema de la cerca
de la pau. El propòsit d’aquest programa era animar la creació i la recopilació d’un repertori
internacional de música coral amb texts relacionats amb la pau. Hi havien deu categories en
aquesta convocatòria. Segons l’organització:
“la música és part fonamental en el procés de cerca de la pau. A l’interpretar o escoltar
música de diferents parts del món promovem l’entesa mútua i per tant, també promovem la
pau entre la diversitat cultural de la humanitat. Sent un art de caràcter comunitari la música
per grups corals és un gran mitjà per difondre la unitat entre els individus 118”.

- Àngel Perdut
Àngel Perdut és una cantata musicada per Carles Prat amb textos d’Anna Marsal, en la que
manifesten la seva sensibilitat envers la realitat que viuen els menors soldats.
Aquesta cantata va néixer a iniciativa de l’Associació de Músics per la Solidaritat d’Igualada,
organització nascuda arrel del terratrèmol que hi va haver a Alhucemas, Al-Husaima, Marroc, el
2004. L’organització duu a terme activitats musicals, i d’altres, relacionades amb els drets humans,
la pau, la solidaritat, etc., utilitzant la música per sensibilitzar sobre diferents temes socials.

118

Per a més informació: <http://www.iwagepeace.com/>
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L’obra, és interpretada per la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia (JOSA), les corals Xalest i Mixta,
el cor de noies Exaudio i participants individuals, sota la batuta de Josep Miquel Mindan, a més a
més de Joan Riba, qui hi participa com a narrador.
Per començar l’obra es presenta la realitat dels menors soldat en veu del narrador:
“El nen soldat, el nen correu, el nen espia. Qui pot pensar en ells com els missatgers de
l’enemic? Creuen les línies de foc i porten missatges d’un costat a l’altre de la geografia
bèl·lica. Corren pels camps minats per netejar el camí als carros de combat i empunyen
armes més grans que ells. Els han ensenyat l’odi a l’enemic i la necessitat de la violència.
No tenen por de la mort, no creuen en la mort, són els més valents perquè tenen el coratge
de la inconsciència. Volen ser respectats i aplaudits pels adults, per això els superen en
barbàrie i crueltat. Podran tornar a ser infants del tot? Troben a faltar el fusell d’assalt que
mai pregunta quants anys tens, i ara es troben sols amb els seus malsons. Estan alerta
com en la selva, pendents del menor soroll, un tro els produeix sacsejades nervioses. Els
anomenen instrumentalitzats. Pinten fusells en acció, cabanes en flames, cossos
ensangonats. Potser d’aquí a un temps, calmats, tornin a dibuixar muntanyes, ocells i
amics. Són els àngels perduts per les guerres, per l’odi i per l’horror”.
En veu dels cors, el text passa a adoptar notes d’esperança per resoldre la situació dels menors
soldats119:
“Llença el fusell, menut i pren una mà amiga. Oblidaràs l’horror i la desgràcia, i tornaràs a
ser un infant. Correràs descalç per la plaça i banyaràs els peus nus al riu. T’amagaràs en
un joc innocent, sense por a les bales, i t’embrutaràs les mans de fan i de llot. Jugaràs,
riuràs, ploraràs i estimaràs, i algun dia l’ombra de la mort, desapareixerà del teu rostre, i
seràs altre cop un infant. Llença el fusell menut que l’hora ja s’atansa. Tomba d’esquena i
torna cap a casa...”.
Abans de finalitzar l’obra, en veu del narrador, es reciten unes paraules de Pablo Neruda:
“Si juntáramos toda la sangre derramada en tu lucha, todo lo que diste como una madre al
mundo para que la libertad agonizante viviera, tendríamos un nuevo océano grande como
ninguno viviente como todos los ríos, activo como el fuego de los volcanes araucanos”.
L’obra es va editar en un CD, amb el suport de l’Associació Igualada Solidària, del Consell
Comarcal de l’Anoia, de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, de l’Ajuntament d’Igualada, la diputació
de Barcelona i l’Oficina de promoció de la pau i els drets humans. Els beneficis aconseguits amb la
seva distribució es van destinar a la Coalición española para acabar con la utilización de niños y
niñas soldado.

- El Bosc de Farucàrum
El Bosc de Farucàrum és una òpera en un acte per solistes, cor juvenil i grup instrumental, llibret
de M. Carme Mateu i música d’Óscar Peñarroya. Aquesta òpera s’inscrivia en el projecte educatiu
Òpera a Secundària –co-organitzat per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, el Gran Teatre
del Liceu, el Teatre Lliure, i amb la col·laboració del CCCB, Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona- un projecte que existeix des del curs 1997-98 i on aquesta obra va guanyar el segon
concurs de composició d’òperes per a escolars del curs 2004.

Cal recordar que actualment s’estima que al món hi ha 300.000 menors reclutats a les forces o grups armats d’uns 30
països. Aquests són adoctrinats i socialitzats amb mètodes cruels i violents, obligats a cometre qualsevol tipus d’atrocitat i
abusos contra els drets humans. Molts d’ells són utilitzats per realitzar els treballs més perillosos, servint com a carn de
canó, a part de ser utilitzats com esclaus i esclaves sexuals.
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En el projecte hi van participar alumnes de 28 centres de secundària i la JONC, Jove Orquestra
Nacional de Catalunya. El fil argumental de l’òpera va sobre un bosc amenaçat i on els infants,
amb l’ajuda d’éssers fantàstics, aconsegueixen aturar la guerra i la destrucció. Aquesta obra
pretenia promoure entre els joves l’òpera i alhora interioritzar valors com la solidaritat, la
cooperació, el respecte a la natura i la denuncia de la guerra i la violència.
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4. EL JAZZ:
En aquest capítol es recorrerà breument per la història americana, per descobrir breument quines
van ser les causes que van portar al naixement del jazz a partir de tres períodes: l’època de
l’esclavatge (1600-1865) amb el sorgiment de diferents cants que propiciaran l’aparició del jazz
durant l’època de la segregació (1865-1950), els canvis de capitals del jazz (Nova Orleans,
Chicago, Nova York), la influència de la depressió econòmica, el jazz durant la Segona Guerra
Mundial i finalment l’època de la integració (a partir de 1950).
En aquest estil musical la pau que es presenta és la pau entesa com a diàleg cultural120. Abans
de l’aparició d’aquest estil, diferents tipus de música el van precedir, com van ser les Work Songs,
Espirituals negres, gospel songs, blues… que van aparèixer degut a la nova situació que la
població negra va patir, passant de ser homes lliures a esclaus. Això va portar al naixement
d’aquestes cançons ja que va ser l’únic mitjà, encara que fos de manera sonora, que els va
permetre fugir del Nou Món que els envoltava. Únicament amb les seves veus van expressar tot
allò que sentien: tristesa, desolació, humiliació, dolor, lament, amor… expressant a la vegada la
rebel·lia que sentien degut al tracte imposat per la població blanca.
El Jazz sorgeix com a situació dels fets que la població negre va haver de viure. Inicialment
membres de la societat civil blanca es van organitzar en oposició dels cants que provenien del
poble negre, arribant a una virulència extrema. Això però de mica en mica va anar canviant, i els
blancs de la societat nord-americana van veure en el jazz una música genuïna, que mostra una
concòrdia cultural entre la raça europea i els afroamericans que habitaven al sud dels EUA, una
expressió musical negra i universal, una expressió dels sentiments per sobre la intolerància que els
hi havia tocat viure... així doncs es presenta com a diàleg cultural, però tal com diu Miguel Rojas
Mix, no significa tolerància.
Abans de començar l’anàlisi històric es volen destacar algunes cançons d’aquest estil i d’altres de
propers (blues, soul, R’N’B) que van marcar un abans i un després, tant en la història de la música
com en la història social i política del moment. La majoria d’aquestes cançons han estat
composades per grans figures dins d’aquest estil, i tot i que no s’aprofundirà en elles, faciliten i
proposen un viatge musical ple de missatges, sensacions, emocions i noves sonoritats d’aquest
estil de música121:
- George Weiss – Bob Thiele, What a Wonderful World, interpretada per Louis Armstrong. Es va
escriure l’any 1967, amb la idea de ser un antídot al clima polític i racial de la dècada. Descriu la
simplicitat de les coses quotidianes, amb esperança i optimisme del futur: “I see trees of green, red
roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world”.
- Nina Simone la Diva del Jazz que va fer del seu art una protesta, sent la veu dels oprimits i de la
reivindicació dels drets de la població negra nord-americana. Del seu repertori destaquen:
Mississippi Goddam, que retrata l’opressiva situació dels afro-americans als Estats Units “(...) All I
want is equality for my sister my brother my people and me. Yes you lied to me all these years, you
told me to wash and clean my ears (...)”; Four Women, una cançó que va ser prohibida a Filadèlfia
i a Nova York ja que la lletra es va considerar ofensiva “My skin is black, my arms are long, my hair
is woolly, my back is strong, strong enough to take the pain, inflicted again and again, what do they
call me, My name is Aunt Sarah, My name is Aunt Sarah”; To be young, gifted and black, que es
va convertir en l’himne afroamericà “To be young, gifted and black, oh what a lovely precious dream
to be young, gifted and black, Open your heart to what I mean”; Why the king of love is dead?
Cançó dedicada a Martin Luter King “What’s gonna happen now? In all of our cities? My people are
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Recordar que aquest concepte de pau entesa com a diàleg cultural, és utilitzat per Miguel Rojas Mix (2000).
Altres cançons destacables en aquest estil són: Ain’t gonna let nobody turn me round; Rock my soul; Cryi’n in the streets,
George Perkins; Free at last, The blind boys of Alabama; I shall not be moved, The harmonizing four; No restricted sings,
The Golden Gate Quartet; Take my hand, precious lord, una cançó gospel interpretada per Mahalia Jackson, que es va
convertir en la cançó preferida de Martin Luter King, qui convidava sovint a cantar-la en les manifestacions a favor dels drets
civils, i que també la va interpretar en el seu funeral; When will I get to be called a man? De Big Bill Broonzy.
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rising; they’re living in lies. Even if they have to die, even if they have to die at the moment they
know what life is”.
- Lewis Allen –pseudònim d’Abel Meeropol-, Strange Fruit. Aquesta cançó va ser una de les
primeres a tractar un tema de gran contingut polític obert, convertint-se en una cançó clau. Està
inspirada en un poema, i condemna el racisme americà, concretament el linxament dels
afroamericans. La “fruita estranya” a la que es refereix la cançó són els cossos dels afroamericans
penjats dels arbres durant els linxaments: “Els arbres del sud, donen un fruit estrany, sang a les
fulles, sang a les arrels, cossos negres bressolats per la brisa del sud. El fruit estrany que penja
dels àlbers”. La cançó va ser interpretada per la cantant de jazz Billie Holiday, considerada una de
les veus femenines més importants i influents que va demostrar una gran capacitat interpretativa
adaptant les qualitats vocals als continguts de les cançons que interpretava. U2 li va dedicar la
cançó Angel of Harlem.
- Duke Ellington, It don’t mean a thing if it ain’t got that swing, cançó molt popular a Alemanya
en el moviment clandestí en contra del nazisme; Jump for Joy i Black, brown and beige, són dos
musicals sobre els afroamericans.
- Curtis Mayfield, cantant, compositor i guitarrista de soul i funk, veu principal del grup The
impressions. Va composar un dels grans èxits de la música negra, People get ready, escrita un
any després de la marxa de Washington en la que es va inspirar. Per molts, va aconseguir capturar
l’esperit de la marxa, creuant fronteres racials o religioses, oferint el missatge de redempció i perdó.
La cançó anima a agafar un tren on tots els passatgers hi seran benvinguts. Segons el crític
musical Stanley Crouch “There’s a train a-coming, get ready, això va ser com dir, d’acord, mira què
passa, estigueu junts uns als altres per això perquè tindreu una oportunitat. La vostra oportunitat
està arribant”. Segons Peter Burns, l’autor de la biografia de Mayfield “Penso que és una cançó
que arriba a la gent... és una cançó sobre la fe realment, la fe que transcendeix qualsevol barrera
racial i dóna la benvinguda a tothom a pujar al tren. El tren que portarà a tothom cap a la terra
promesa”. Del grup també destaca la cançó We’re a winner, que tracta el tema de l’orgull negre,
animant a l’oient sobre la qüestió de que el temps per l’autocompassió s’ha acabat i que ha arribat
el moment de fer-se valdre. L’èxit de la cançó va marcar el principi cap al reconeixement en la
consciència racial en la música soul.
- James Brown, conegut amb el sobrenom del Padrí del Soul, destaca la cançó funk Say it loud,
I’m black and proud, que es va convertir en un dels himnes del poder negre dels anys 60, tractant
el tema de la població afroamericana, dels prejudicis, de l’orgull de ser negre demanant la
necessitat d’empoderament. La cançó es va convertir en un dels hits de Brown, i fou censurada a
moltes ràdios. Un any després d’escriure-la, va desaparèixer del seu repertori, tal i com va
argumentar “La cançó ara és obsoleta... però va ser necessari ensenyar l’orgull, i penso que la
cançó va fer molt de bé per a molta gent...”122. Cal comentar que el dia que fou assassinat Martin
Luther King, James Brown va celebrar un concert al Boston Garden, de Boston, per intentar calmar
els ànims de la comunitat negra procurant la pau de manera que la ciutat no entrés en un espiral
de violència com va ser el cas de Detroit o Los Angeles. El concert fou dedicat a MLK, i va ser una
vetllada que s’ha considerat que la música literalment va ajudar a determinar el curs de la història
de Boston.
- The Staple singers va ser un grup americà de gospel, soul i R’N’B creat pel patriarca de la
família amb els seus fills. En destaca la cançó Respect yourself, sobre l’empoderament de la
població afroamericana i va ser editada immediatament després de la intensitat del moviment dels
drets civils durant els seixanta. També Long walk to DC i When will we be paid?

A tall anecdòtic cal comentar que la cançó quan James Brown diu “Say it loud”, i un cor d’infants respon “I’m black and
proud”, tots els infants que van participar en la gravació eren en la seva majoria blancs i asiàtics, a excepció d’un parell
d’infants negres. La participació d’un cor d’infants, segons Brown era necessari ja que ells eren els qui havien de créixer
sentint l’orgull de ser negres.
122
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- The Temptations va ser un grup vocal de soul i R’N’B masculí més important dels seixanta. Van
aconseguir col·locar-se al número 1 de les llistes amb la cançó My girl. Del grup en destaca
Message from a black man, una cançó que planteja quina importància té el color de la pell en les
persones.
- Sam Cooke, A change is gonna come, cançó de soul de l’any 1963 i que va formar part també
de la banda sonora del moviment pels drets civils, en la que parla del racisme i de l’esperança de
que les coses canviïn en un futur pròxim.
- Sly & the family stone va ser un grup de San Francisco considerat fonamental en el naixement i
desenvolupament del funk. La formació integrava a membres blancs i negres per igual, i a dones i
homes, sent la primera banda multiracial formada per grups dels dos sexes, difonent un missatge
de pau, amor, tolerància, emmarcats dins la cultura hippie. Amb el pas del temps el grup va tenir
problemes, davant les pressions perquè la banda fos reconduïda cap a posicions més obertament
negres, rebent exigències fins i tot dels Panteres Negres perquè acomiadessin als músics de raça
blanca. A finals del 1968 van editar el senzill Everyday people, una crida a la pau i la igualtat entre
diferents races i grups socials, transmetent amb “I am everyday people”, que eren gent normal i
corrent, considerant-se part d’un tot; També destaca la cançó Stand! que anima a prendre actitud
davant les coses que realment es creuen per intentar transformar la situació i Don’t call me
nigger, whitey, una cançó crítica sobre el racisme.
- Marvin Gaye, What’s going on? Cançó sobre els problemes socials i polítics del món, i de la
guerra del Vietnam. Va ser un dels majors hits de la Motown del 71.
- Cal destacar també una òpera jazz i una suite musical que giren al voltant de l’estil de vida
afroamericà: l’òpera Jazz Porgy and Bess (1924) de George Gershwin, basada en la novela
“Porgy”, de Heyward, que relata la vida de Porgy, un invàlid afroamericà que viu als suburbis de
Charleston, Carolina del Sud, i dels intents per rescatar a Bess del seu proxeneta i d’un venedor de
drogues. De l’obra destaca la cançó Summertime; I la suite musical Black, Brown and Beige
(1943), escrita per Duke Ellingon, basada en la història dels negres afroamericans.

ÈPOCA DE L’ESCLAVATGE:
L’època de l’esclavatge va ser el procés de transformació que va patir el col·lectiu heterogeni de
negres africans arribats a Estats Units, fins que es van convertir en un col·lectiu homogeneïtzat.
Durant més de dos segles, uns quinze milions d’africans van ser traslladats a diferents zones del
món, entre elles Holanda i Anglaterra, i més endavant a altres països europeus i americans –on hi
van anar a parar la major part d’aquests-, per ser utilitzats com a esclaus. A principis del segle XVII
van començar a arribar a Amèrica els primers contingents d’esclaus a Jamestown i Virgínia, i
posteriorment als altres estats del sud com Alabama, Louisiana i Georgia, per treballar a les
plantacions de cotó, tabac, etc.
La majoria dels esclaus només portaven com a equipatge melodies africanes i ritme, element comú
entre tots els grups tribals, tot i que parlaven llengües i tocaven instruments diferents. Amb la
música reproduïen tot el què havien viscut a Àfrica, a la vegada que els ajudava a suportar el
patiment de l’esclavitud.
Fruit d’aquesta situació, van aparèixer noves formes musicals, les Work songs, cants de treball,
Spirituals, cants religiosos, Gospel i el Blues, cants profans, que posteriorment tots aquests
confluiran en el Jazz.
Les Work songs o cançons de treball eren les cançons que entonaven els treballadors negres
dels estats del sud d’Estats Units, l’estat de Mississipí, Louisiana, Geòrgia o Alabama, mentre
realitzaven la seva feina al camp, a les plantacions de cotó, de canya de sucre, tabac, o a les vies
del tren, a les pedreres... durant les llargues jornades de treball, ja que d’aquesta manera la feina
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se’ls hi feia més fàcil, a la vegada que consolaven les seves penes. Aquest cant es va fer necessari
degut a la prohibició imposada als esclaus de que toquessin instruments, ja que els blancs temien
que es comuniquessin i organitzessin revoltes. Els propietaris blancs van intentar eliminar aquests
cants, però els van tolerar ja que el rendiment de treball era major quan cantaven. Al principi
cantaven aquestes cançons amb bantú, fon, yoruba i altres llengües i dialectes d’Àfrica, però quan
van aprendre l’anglès, ja les cantaven en aquesta llengua. Els precedents d’aquestes cançons van
ser els Hollers, una melodia de dues o tres notes que implicava una ordre als esclaus i aquella era
repetida a l’uníson per tots. En les primeres Work songs es perceben amb claredat els ritmes
africans, amb textos d’accent protestatari, no només una simple descripció de les tasques del
camp. Variaven segons el tipus de feina, i solien improvisar (tot i que no era imprescindible). Eren
de caràcter melancòlic, però quan el treball comportava un cert ritme, el cant s’adaptava a aquest i
era accentuat amb el soroll de les eines de treball (pics, serres, martells, rems...), és a dir, es feia
coincidir el moviment del treball amb el ritme. Actualment encara es practiquen en certs punts de
l’Àfrica Occidental, cants portats pels esclaus negres procedents d’Amèrica i també perduren a les
presons, entre els reclosos negres.
Al segle XIX la religió cristiana sobretot l’església baptista, metodista i protestant, va ser imposada
a molts d’aquests esclaus, que ho van acceptar amb facilitat, ja que era ben vist pels amos i pels
missioners blancs, alhora que suposava un punt de trobada amb la cultura occidental i d’aquesta
manera trobaven també un gran consol en la religió. Els negres, venuts com a esclaus es van
sentir humiliats, tractats molt malament, fet que se’ls hi va anar forjant una ànima melancòlica,
nostàlgica i molt peculiar. Quan el negre llegeix l’Antic Testament, el Nou i la Bíblia, se n’adona que
hi ha nombroses analogies aplicables a la seva situació, sentint-se identificat amb els patiments de
Jesucrist. És a partir d’aquest moment quan neixen els cants espirituals o espirituals negres,
uns cants més relaxats que els cants de missa tradicionals, envoltats de “Soul-Force” –o força de
raça, en l’slang negre-, de “feeling” –sentiment- i de “soul” –ànima- d’aquest poble. Cantant
expressaven el dolor que sentien, i alhora ho combinaven amb les seves antigues costums
africanes, com picar de mans i cops amb el peu, danses en cercle davant l’església, participació
activa en la litúrgia... donant lloc al naixement del gospel, cap el 1870, que s’hi van afegir les
cançons de treball. Així doncs el gospel va anar reemplaçant als espirituals, sent una forma
moderna d’aquests, més vital i alhora comercial. Durant el Moviment dels Drets Civils dels anys 60,
el gospel va inspirar i unir donant força als oprimits i discriminats.
Les Work songs i els Espirituals, van portar al naixement del Blues, entre el 1865 i 1870, quan va
finalitzar la guerra de Secessió i es va promulgar l’abolició de l’esclavitud. Són cançons de caràcter
profà i rural, normalment segueixen una sèrie de dotze compassos, amb una gran càrrega de
malenconia i de contingut social. En el blues es relata la vida del negre, la seva procedència, les
desventures i penalitats de la vida, les privacions i infravaloracions per part del blanc, manca de
drets, el dolor per una terra perduda, narrant les dificultats socials i econòmiques que patia la
comunitat negra americana, etc. Així doncs hi ha blues que descriuen situacions personals, i les
percepcions del negre amb la societat, d’altres sobre prostitució, crims, joc, alcohol i presons,
també els que que expressen un desig d’emigrar o d’escapar cap a una terra imaginària millor… La
música dóna sortida a aquest estat d’ànim que és el blues, que significa tristesa, però és una
tristesa carregada de rebel·lia, on es vol recuperar la identitat i l’orgull després dels patiments i
humiliacions rebudes durant els 200 anys d’esclavitud.
Aquests cants ja s’acompanyaven pels pocs instruments que els negres podien comprar, i pels
construïts per ells mateixos. Per exemple el Washboard, on a partir d’una taula de rentar roba i
amb l’ajut de claus, forquilles o didals, es passaven sobre aquesta creant diferents ritmes. També
el jug, un gerro que es bufava per la part de dalt fent de baix. També utilitzaven Kazoos, fets de
tubs on al final es posava un paper de seda que tremolava al bufar.
D’entre aquests estils, el blues ha estat el que més ha experimentat contacte entre blancs i negres.
Aquest contacte no sempre ha estat pacífic, sinó que, sovint els blancs havien parodiat i satiritzat
els negres mitjançant les anomenades Coon Songs, on blancs amb la cara pintada de negre i
disfressats de ballarins i banjistes, es burlaven dels negres. L’interlocutor d’aquesta moda va ser
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l’actor de varietats Tom Daddy Rile, que el 1830 va crear al personatge Jim Crow Coon, nom que
es donava a un petit rosegador que abundava al Mississipí i Louisiana, amb al·lusió pejorativa.
També hi havia els Nigger Minstrels (Pallassos negres), que van sorgir el 1820 amb cantants i
músics blancs, amb la cara pintada, que parodiaven la vida dels negres. Així doncs els Minstrel
Shows es van anar posant de moda, sent molt populars al voltant de 1850. A finals dels anys 20,
una sèrie de cantants blancs utilitzaven ja l’estructura del blues. La seva manera de fer blues era
diferent, els ritmes eren constants i inflexibles. És el què s’anomena blues blanc.
També va sorgir el Talking blues, una peça més parlada que cantada, interpretada en un estil
breu i sec amb acompanyament de guitarra. El primer de tocar aquest estil va ser Chris Bouchillon,
però altres intèrprets blancs també el van utilitzar. Així mateix destaca el Zydeco (o zodico), una
forma de blues negre que es pot afirmar que ha estat substancialment influïda per la música
blanca, per cançons canadenques franceses, instruments europeus, ritmes caribenys, africans i
sensibilitat criolla.

ÈPOCA DE LA SEGREGACIÓ:
Un cop finalitzada la Guerra de Secessió l’any 1865 (1861-65), s’aboleix l’esclavatge a tot l’estat
nord-americà. Tot i l’abolició els ciutadans negres van continuar patint una dura opressió que
s’exercia per mitjà de costums i lleis segregacionistes, que es van anar afirmant fins arribar al punt
de que el 1890 la segregació havia pres caràcter d’institució. El poble negre nord-americà va
quedar definit com un grup d’ex-esclaus o fills d’esclaus, situats a les classes més baixes de la
societat nord-americana. De mica en mica, la seva situació va anar millorant, començant a tenir
alguns drets i a poder expressar-se lliurement. Molts d’ells es van començar a mudar a les grans
ciutats del sud, com a Nova Orleans, que es va convertir en el centre de la música dels negres,
una ciutat amb pocs prejudicis de raça. Concretament molts negres van anar a parar a Storyville,
un barri de Nova Orleans ple de clubs nocturns, bars, cases de joc, prostitució... Allà van poder
adquirir els instruments musicals que hi havia, alguns d’ells que els venien els músics militars
blancs després de la guerra civil, arribant el moment de poder tocar instruments ja construïts, ja
que fins aleshores, se’ls havien hagut de fabricar ells mateixos. El problema és que no sabien com
es tocaven els nous instruments adquirits, però ho van resoldre ràpidament intentant tocar tal com
cantaven, afegint la pròpia sensibilitat musical de la seva tradició musical, work songs (tot i que
amb l’abolició de l’esclavitud desapareixen), els espirituals, el gospel, el blues, el ragtime (un estil
pianístic que va sorgir el 1870 a Saint Louis on sembla que el seu origen està vinculat a les danses
que ballaven els esclaus parodiant als seus amos. Es pot considerar el primer estil precursor del
jazz, però encara no hi havia improvisació ni swing), cançons de bressol... alhora que van entrar en
contacte amb la música popular i clàssica europea dels segles XVIII i XIX, himnes religiosos,
marxes, valsos, sonates, àries d’òpera, quadrilles i altres músiques de ball, de teatre lleuger i
d’òperes italianes, així com elements teòrics... i també amb les formes musicals de la comunitat
negra al Nou Món, música de banjo dels minstrel shows, ritmes sincopats, música de les tavernes
del Mitjà Oest i les marxes i himnes tocats per les bandes de metalls de negres a finals del XIX…
Fruit de la confluència de totes aquestes formes i estils, tant africans com europeus és quan es va
començar a sentir l’expressió JAZZ (al principi JASS, cap el 1900). El jazz és improvisació, llibertat,
un cant de protesta i marginació, com una vàlvula d’escapament emocional davant les frustracions
de l’home negre en el món de l’home blanc.
L’any 1917 es va decidir tancar Storyville, i el jazz es va començar a estendre per tot arreu, tot i
que amb anterioritat ja s’havia anat estenent amb els mitjans de transport com el tren, vaixells del
Mississipí anomenats riverboats... però sobretot, el nou bressol del jazz es va refugiar a la ciutat de
Chicago. Això va venir motivat també per la depressió econòmica que es va viure durant els anys
20, on molts artistes es van desplaçar als estats del nord i l’oest buscant millors condicions
econòmiques, ja que molts músics es van veure allunyats dels estudis de gravació i dels escenaris.
En aquesta ciutat van aparèixer els primers blancs músics del jazz, apareixent la primera gravació
de jazz feta pel grup The Original Dixieland Jass. El Dixieland va ser una imitació del jazz de Nova
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Orleans per músics blancs. El caràcter era menys expressiu que el jazz de Nova Orleans. Va
aparèixer el 1900, però la depressió econòmica va desplaçar aquest estil, ja que el públic no volia
recordar l’època dels anys 20, preferint ara les balades i la música de ball. Cap a finals dels anys
20 comença la segona gran migració, aquesta vegada cap a Nova York.
A Estats Units als anys 30 el jazz es dignifica, sorgeixen les big bands i els combos, que deixen
les sales de ball, les tavernes i penetren als teatres i sales de concerts.
Aquests anys van ser els de la Depressió econòmica, i d’alguna manera s’havia de desviar
l’atenció dels problemes econòmics, fet que va portar al naixement del swing (un estil de jazz i a la
vegada un element rítmic).
Alhora, es comencen a trencar les barreres segregacionistes. Fins aquesta època, gran part de la
producció de discs de jazz es feia amb els enregistraments anomenats, race records, dedicats
només al públic negre, però aquestes etiquetes es van anar desterrant, amb l’aparició de les
primeres emissores radiofòniques destinades al públic afroamericà. D’aquesta manera s’inicia la
tendència cap a l’integracionisme, produint-se lentament però a mesura que ha passat el temps
s’ha anat intensificant. Abans però d’entrar en aquest període, cal conèixer l’arribada del jazz a
Europa...
Amb la Primera Guerra Mundial, els soldats de les tropes nord-americanes van donar a conèixer i
impulsar el jazz a Europa, amb les gires musicals, i també amb l’aparició dels discs Victory
Records o Victory Discs (V-Discs). La companyia V-Discs va néixer el 1943 arrel de la prohibició
de gravacions a nivell nacional per part de l’AFM (Federació Americana de Músics, sota el lideratge
de James Caesar Petrillo, ja que es queixava per la utilització sense remuneració o compensació
dels músics a les ràdios, tocadiscs o jukebox’s). De fet, l’any 1941, sis mesos abans de que EUA
participés a la II G.M, va sorgir la idea de que les tropes americanes apreciarien la música que se’ls
hi pogués enviar, sent una manera de motivar la moral dels soldats. D’aquesta manera es van
començar a produir V-Discs exclusius pel personal militar, sortejant la prohibició de l'AFM,
transferint el desenvolupament dels discs a la secció de música dels Serveis Especials de l’Exèrcit.
De totes maneres aquests discs no es podien utilitzar amb finalitats comercials, ni tampoc es
podrien vendre i una vegada finalitzés la guerra, tots els V-Discs serien destruïts.
La major part dels artistes més importants del moment, van decidir oferir els seus serveis de forma
gratuïta, com per exemple Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Duke Ellington, Andrews Sisters, i fins i
tot oferien gravacions exclusives amb missatges d'ànim que acompanyaven els discs:
"Hola nois, sóc el Frank Sinatra. Espero que us agradin aquestes melodies que jo he
escollit per vosaltres en aquests meravellosos V-Discs. I espero que us moli tant escoltarlos com a mí cantar-les per vosaltres". Frank Sinatra, presentant "That Old Black Magic" (VDisc 722)
"Hola nois, sóc en Donald Mills. Els meus germans i jo estem aquí a l'estudi fent uns
quants V-Discs per tots vosaltres. I volem que sapigueu que nosaltres estem segurs que us
divertireu escoltant-los tant com nosaltres hem gaudit fent-los…. Bona sort per tots
vosaltres". Donald Mills "You tell me your dreams" (V-Disc 452, Navy V-Disc 232)
"Sóc el Capità Glenn Miller, parlant per l'Orquestra del Comandament de l'Exèrcit de l'Aire, i
espero que vosaltres, els soldats de les Forces Aliades, gaudiu d'aquest V-Disc que
nosaltres hem estat fent justament per vosaltres" Glenn Miller presentant "Stardust" (V-Disc
65)
Cada mes, un kit de 30 discs s'enviava a les bases europees i del Pacífic, on hi havia també
agulles de metall pels tocadiscs, partitures, i un qüestionari on els soldats podien omplir i retornarlo, on es demanava què era el que més els hi agradava, el que menys, i què els hi agradaria
escoltar en un futur. Durant la primera setmana del projecte, 1780 capses de 30 V-Discs de
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diferents estils es van enviar cap a diferents bases militars americanes, i amb un any la producció
dels V-Discs es va triplicar. En total es calcula que més de 8 milions de V-Discs es van enviar a
l'estranger com a regals.
Tot i la fi de les hostilitats, la música va continuar sonant. El director d'orquestra Woody Herman va
informar així a les tropes: "Ara que els trets s'han acabat, els nois i jo mateix desitgem disparar un
o dos V-Discs en la vostra direcció" (CARR, 1998: 57). El 1949 es va decidir que la funcionalitat
dels V-Discs quedava obsoleta, de manera que es va decidir destruir-ne totes les existències, però
degut a la dura naturalesa dels discs i a la seva exclusivitat, que va generar un mercat negre
extremadament lucratiu, va obligar a la intervenció del FBI, allargant-se el procés més del previst.
Cal destacar també que molts soldats, sabien tocar instruments, i organitzaven veritables big bands
militars. Aquestes orquestres es van quedar a Europa durant els primers temps de la postguerra
contribuint a que l’afició del jazz renasqués amb força entre el públic europeu. A mesura que la
guerra avançava, aquesta etapa d’or dels anys quaranta, es va veure interrompuda, ja que molts
músics van tornar al seu país, moltes orquestres europees es van dissoldre o van veure molt
restringida la seva activitat degut a l’economia de guerra.
Un dels altres fets destacables durant aquests anys va ser la influència del context de ll’Alemanya
nazi respecte al jazz, que va considerar aquest estil com a música “Degenerada”. Amb l’arribada
al poder de Hitler, la cultura musical va quedar totalment aturada. Tot allò que tingués un toc
modern o innovador havia de ser erradicat, ja que era manifestament contrari a la nova ideologia
per varis motius, a destacar: per ser música d’origen negre, per despertar simpaties entre els joves
jueus, pel propi estil que propiciava el desenvolupament de les possibilitats individuals dels músics
mitjançant la improvisació, i sobretot pels aires de rebel·lia i llibertat. A la vegada, el jazz com a
qualitat rítmica té el què s’anomena swing, que es traduïa també en un tipus de ball. Els nazis ho
consideraven com una barreja de música negra i jueva i no es podia tolerar que els joves ballessin
al ritme d’aquesta música, que el consideraven també un mitjà perillós per la depravació sexual. El
nazisme va intentar esborrar del panorama el jazz i el swing mitjançant regulacions123, i la pròpia
joventut alemanya va mostrar resistència, però finalment les organitzacions de la joventut hitleriana
i la ràdio, es van encarregar de fer desaparèixer el jazz de la vida pública, i és així com va passar a
viure a la clandestinitat.

ÈPOCA DE LA INTEGRACIÓ:
Al finalitzar la Segona Guerra Mundial, es va manifestar un racisme creixent envers el negre de
forma molt cruel i evident. La guerra va demandar un enorme potencial humà, i de patriotisme a
ambdós grups, sense distincions. La població negre va respondre positivament a aquesta
demanda, sent mobilitzats per la guerra o bé treballant en les indústries que necessitaven mà
d’obra, aconseguint unes retribucions que fins el moment no havien aconseguit mai. Ara bé, tot i
aquesta millora econòmica no es podien comparar amb els blancs, i a la vegada, l’acceptació per
part del blanc no fou l’esperada. La societat adulta nord-americana es va mostrar tan racista i
segregacionista com sempre, a diferència dels joves, que menys preocupats per la diferència racial
es van començar a interessar per la música negra, que expressava la seva frustració i desigs de
canvi.
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Per exemple: les peces en ritme fox-trot o swing no podien excedir del 20% del repertori de les orquestres i bandes
musicals per ball; en el jazz s’havia de fer preferència a les escales majors i a lletres que expressessin l’alegria de viure,
enlloc de les depriments lletres jueves; quedava estrictament prohibit l’ús d’instruments estranys a l’esperit del poble
alemany, com també l’ús de sordines que convertien el noble so dels instruments de vent i bronze en crits jueus, etc. Gran
part de la informació s’ha extret de: Bronfman, Miguel, El jazz en la Alemania nazi, <https://impronta-dejazz.blogspot.com/2008/04/el-jazz-en-la-alemania-nazi.html>
Cal destacar la figura de Benny Goodman, conegut amb el sobrenom de ‘Rei del Swing’. Ell va ser el primer director blanc
que va integrar a músics de raça negra a la seva orquestra. També es va negar a tocar en concerts en estats que
imposaven la segregació racial.
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Tots aquests esdeveniments van provocar que la societat negra es comencés a descomposar i
disgregar. Els joves van mostrar una actitud crítica de la societat, acusant als seus antecessors
d’haver-se deixat sotmetre davant dels blancs. Aquesta disgregació però va venir acompanyada
amb l’inici d’un moviment integracionista, afavorit pels nous corrents polítics d’igualtat dels negres
sorgit el 1950 i també per la necessitat econòmica d’incloure als negres en el sistema consumista.
A nivell musical aquests esdeveniments es van traduir amb el naixement de nous estils de jazz:
1940-50- Naixement del BE-BOP, un estil que va néixer amb la voluntat de trencar amb el jazz
d’aleshores (l’època del Swing o les Big Bands) que incorpora les bases del jazz modern. Els
Boppers van voler crear un nou estil, expressant-se a sí mateixos, que fos difícil de copiar i
d’integrar per la societat blanca, una societat que rebutjaven. La música s’eleva al nivell d’Art,
aïllant-se cada vegada més de la música popular. Aquest estil va trencar amb la tradició musical
del poble negre, renunciant al llenguatge, estètica i tradicions de la música afroamericana. Degut a
l’economia de postguerra les Big Bands van desaparèixer i van aparèixer els combos, -conjunts
més petits de solistes-, que es reunien en les anomenades Jam Sessions, sessions d’improvisació
on ara l’important és improvisar, més que no seguir el tema, es compliquen les harmonies, els
ritmes són més ràpids, irregulars, asimètrics, difícils, ara ja no s’accentua –referint-se a les
característiques de la veu negra-, la bateria passa a ser un instrument autònom, és un estil menys
apta per ballar...
El Be-Bop van provocar un rebuig del públic i d’incomprensió cap els nous músics. Contràriament a
la voluntat de que no es pogués copiar, va passar tot el contrari, convertint-se en una música
perfectament assimilable per la cultura blanca i consumida bàsicament per blancs, a la vegada que
la població negre se’n va desentendre, bàsicament perquè no es podia ballar. D’aquest estil en
destaquen: Charlie Parker i Dizzy Gillespie.
1950-1960- POST-BOP. A principis dels 50’s del Be-Bop en van sorgir dos nous estils: el COOL
JAZZ i el HARD BOP.
El Cool Jazz, neix de la mà del trompetista Miles Davis. Aquest estil va ser fruit de la reacció contra
l’estil anterior. Com el seu nom indica Cool (Fred), calia tocar de manera desapassionada, poc
visceral, plana, sense vibrato ni inflexions. Va ser la unió del jazz amb influències de la música
clàssica. La seva sonoritat és tranquil·la, melancòlica, suau, va incorporar elements de
l’atonalisme, harmonies sòbries, un trencament rítmic, ritmes més tranquils i llibertat formal. Molts
grups van optar per aquest estil, sobretot a la Costa Oest a San Francisco i Los Angeles, per això
es va conèixer com jazz de la Costa Oest. Va ser un estil interpretat sobretot per artistes blancs. En
destaquen: Chet Baker i Dave Brubeck.
El Hard Bop va néixer en contraposició al jazz de la Costa Oest, de la mà d’artistes negres. En
aquest estil predominaven l’allargament dels solos, les cromàtiques atonals i les formes de les
gospel songs. És un estil més aspre i dur. En destaquen Art Blakey, Bill Evans, Cannonball
Adderley i Wes Montgomery.
Més endavant del Hard Bop en van sorgir el Funk –un estil que va sorgir a les comunitats negres
caracteritzat per ritmes durs i agressius. Va ser desenvolupat per Stevie Wonder- o el Soul –Un
estil amb influències de la música religiosa afroamericana, sobretot del gospel song, i destacable
per la unió de músics “blancs i negres”, en diferents agrupacions musicals, tenint un paper central
en la lluita dels drets civils on els músics, molt abans que la política, van aconseguir canviar la
societat mitjançant la música124. El soul va ser un estil que va oferir un missatge positiu, sent el
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Durant aquests anys van aparèixer dues grans companyies discogràfiques que deixarien empremta en la música i en la
realitat de la societat del moment Stax i Motown. Stax (1957) va ser un exemple d’integració mitjançant la música soul. Cal
destacar que l’any 1972 la discogràfica va organitzar el festival Wattstax, conegut per ser el festival de música negra més
famós i històric que s’ha celebrat mai. Es va celebrar per commemorar el 7è aniversari dels disturbis racials de Watts, a Los
Angeles, i va representar un dels moments àlgids de l’orgull negre; La Motown (1959) coneguda com a Tamla-Motown, va
ser també una gran discogràfica americana dedicada a la música negra, que va fer història amb la presència d’artistes com
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correlat musical del moviment pels drets civils liderats per MLK i tenint un paper central en la lluita
pels drets civils.
1960-1970- El 1959 va néixer el FREE JAZZ, coincidint amb l’inici de les lluites racials,
enfrontaments i mobilitzacions per la lluita dels drets civils de la població negra als EUA, on
diverses organitzacions tant de caràcter pacífic (moviment encapçalat per Martin Luter King) com
violent (Moviment de les Panteres Negres), comencen a adquirir importància en la vida del país,
alhora que la religió cristiana va trobar competència amb la Black Muslim (a on en destaca Malcom
X com a portaveu de la Nació de l’Islam) una religió que parlava d’un Déu negre, un cel per negres
i un infern per blancs, que va guanyar-se nombrosos adeptes.
El Free Jazz va néixer amb la voluntat de trencar tant amb el jazz d’aleshores i les normes
dominants i a la vegada per mostrar resistència davant la ideologia blanca dominant i tota la seva
estructura, política, econòmica, social i cultural. Així doncs el Free Jazz va suposar una ruptura i
transformació, i tal i com el seu nom indica, és un estil lliure, ple d’improvisacions per les quals
s’exploraven tant els sons com les notes. Va suposar llibertat total del solista, amb la possibilitat de
destruir aspectes melòdics, alterant la mètrica rítmica, depurant l’estructura polifònica al màxim
amb imitacions de gran brevetat i ràpides respostes en el diàleg del conjunt; es van introduir crits i
deformació dels sons com a símbol de protesta, de dolor i d’ànsia de llibertat dels negres
americans... Aquest estil va suposar una ruptura amb la dominació ideològica i comercial dels
valors burgesos. I va començar a decaure a la dècada de 1970. En destaquen: Ornette Coleman,
Cecil Taylor i John Coltrane.
1970-1980- Durant aquesta dècada van aparèixer altres estils, a destacar: JAZZ FUSION, on
s’integra al jazz aspectes del Rock, R&B, música pop... Cal destacar a Miles Davis, entre d’altres.
També va aparèixer l’ELECTRIC JAZZ, on s’integra l’electrònica al Jazz per influència del Rock;
MAINSTREAM, paral·lel a la New Age en el camp del jazz, basat en la Nova Senzillesa.

Stevie Wonder, Marvin Gaye, Diana Ross & The Supremes, The Temptations, The Jackson 5... amb el llançament d’èxits
com Dancing in the street, My girl, Stop! In the name of love, Baby love, I heard it through the grapevine, etc.
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5. INTRODUCCIÓ MÚSICA POP-ROCK
En aquest apartat s’analitzarà la història de la música Pop Rock125 dels últims cinquanta anys, des
d’una visió de pau. Aquesta s’entén com a pau positiva, exigint una sèrie de condicions
indispensables que hi ha d’haver perquè hi pugui haver pau. Tal i com s’ha explicat a la música
clàssica cal tenir en compte varis tipus de violència per poder entendre què és la pau. Sent així, cal
considerar la violència directa, estructural i cultural que existeix a les nostres societats. Per tant,
per entendre la pau caldrà que reconèixer els drets humans, la justícia, la democràcia, el
desarmament, la solidaritat, la igualtat, la lluita contra la pobresa, el medi ambient, les violències
que ens envolten i les conseqüències que se’n deriven, la denúncia de certes situacions polítiques,
la llibertat, el dret dels pobles a decidir el seu destí, etc.
L’anàlisi es dividirà en dècades, destacant de cada una allò més significatiu vist des d’una òptica
de pau. Per presentar les dècades es facilita una breu cronologia on s’assenyalen tant
esdeveniments mundials com musicals. No es poden presentar les dècades seguint un mateix
patró, ja que cada una d’elles és molt diferent. Així doncs l’enfocament de cada dècada serà:
La dècada dels cinquanta es presenta des del naixement de la música Rock i del què va
significar. Els joves convertits en un subjecte social autònom, tenien la necessitat d’enfrontar-se a
través de la música contra la realitat que els esperava. El Rock va crear desconfiança en la
generació adulta, sobretot per fusionar elements musicals de tradició blanca amb la negre, ja que
això podia ser un gran pas cap endavant cap a la integració social, econòmica i cultural d’ambdues
races. Aquí residia el veritable perill per la societat burgesa nord-americana en una època on ser
blanc i tenir un nivell adquisitiu mitjà encara significava cert privilegi davant una raça que no
obtindria la igualtat de drets fins la dècada següent.
El Rock en un principi no contenia cap llavor capaç d’enfocar un moviment contestatari, però de
mica en mica va canviar, sense que ningú es pogués imaginar que es convertiria en la manifestació
cultural, popular i juvenil més important del segle XX.
Als seixanta el Rock es comença a convertir en un instrument perfecte per canalitzar idees,
anhels, esperances i desigs de la població juvenil. Es produeix l’impuls de la música folk nordamericana, que vindrà de la mà de la conscienciació política, on la música es constitueix com a
veu i portaveu de protesta davant dels anys de convulsió que als joves els hi ha tocat viure
(Vietnam). D’aquesta manera sorgeixen cantants portaveus d’una generació insatisfeta, fortament
lligats amb una ideologització socio-política, amb missatges d’obert enfrontament amb el poder o
proclames de rebel·lió que no deixaran indiferents als seus oients. En destacarà la figura de Bob
Dylan, Joan Baez i John Lennon.
Les veus de protesta arribaran també de Catalunya i de Llatinoamèrica, amb el moviment de La
Nova Cançó Catalana, Ez Dok Amairu i la Nueva Canción Latinoamericana, respectivament.
Aquesta generació va venir marcada també pel naixement del moviment hippie i de l’anomenat
flower power. Volien un món millor, amb l’idealisme com a bandera, i amb els seus cants de pau
com a banda sonora. Sent així van començar a celebrar macroconcerts, per sentir els cants de les
millors figures musicals del moment i per demostrar que ells i elles també existien, i que els joves
no eren les generacions del futur sinó la generació del moment i que si se’ls volia escoltar, tenien
moltes coses a dir sobre el què estaven vivint i el què voldrien viure.
Als setanta aquests macroconcerts es van enfocar ja cap a causes solidàries, per recaptar diners
per ajudar als més desafavorits, i a part també per criticar altres fets com l’energia nuclear.
Es donaran a conèixer quines van ser les conseqüències de la Guerra del Yom Kippur en el
panorama musical, i la legislació mediambiental que fins el moment no s’havia fet sentir. Durant
125

Sota el nom genèric de Pop Rock, s’inclou un gran nombre d’estils de música moderna dels darrers cinquanta anys.
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aquesta dècada destaca el naixement de l’anomenat Glam Rock o Gay Power, sent una revolució
personal i social davant del què suposadament s’havia de seguir. I també del moviment punk, que
amb la seva música, van donar la veu d’alarma a l’Anglaterra de Margaret Tatcher, dient prou al
somni hippie, erigint-se com una fi a l’idealisme. I per últim, cal destacar a Bob Marley.
Els anys vuitanta han estat els anys més importants en l’aspecte de que la música Rock engloba
el respecte dels Drets Humans, la Igualtat, l’Ecologia, la Llibertat, la Democràcia... es recuperen els
macroconcerts i es celebren altres actes i iniciatives tant per criticar situacions que no s’han de
repetir, com per aconseguir diners per ajudar a aquells que ho necessiten. Serà aquí quan
s’observarà que no només s’anomenen els actes i iniciatives de la dècada dels 80 sinó també
d’anys posteriors, on aquestes iniciatives han tingut continuïtat i repetició.
Es destacarà l’existència de R.E.M, un grup nord americà que ha cantat el món amb veu crítica. I
també el naixement del Hip-Hop i la música Rap.
Als noranta i en la dècada del 2000, analitzats conjuntament, en la interpretació de la pau hi tenen
cabuda molts aspectes:
·Cançons, sobre pau, drets humans, medi ambient, menors, solidaritat, pobresa, soldats...
·Grups i cantants, com U2 i Bono, Maná, Noa, Youssou N’Dour, Juanes, César López i
Carlinhos Brown, entre d’altres.
·Macroconcerts, per la Sida, per la independència del Tibet, per l’alliberament de Mumia AbuJamal, per la pau a Sierra Leone i per Colòmbia; i iniciatives vàries que al món es duen a terme
utilitzant la música com a instrument de pau.
·Per últim s’analitza la influència que han tingut els fets de l’11 de Setembre del 2001 i de la
Guerra d’Iraq del 2003 en la música.
Resumidament, i per intentar clarificar i insistint de nou què és el què s’analitza al llarg d’aquest
capítol serà:
Cantautors i cantautores i cantants que s’han destacat per la seva carrera musical, pels
continguts de pau en les seves cançons i per haver destacat també com a persones, amb diferents
trajectòries però amb l’objectiu comú de construir la pau. Seran: Bob Dylan, Joan Baez, John
Lennon, Bob Marley, Bruce Springsteen, Bono, Noa, Youssou N’Dour i Juanes, entre d’altres.
Seguint amb aquesta premissa, existeixen també molts grups que s’han caracteritzat pel mateix:
REM, U2, i Maná.
Tants els uns com els altres, han deixat una maleta plena de cançons, que s’obrirà de mica en
mica, així com varis enregistraments solidaris.
Es destacarà l’existència de diferents moviments musicals per lluitar contra situacions
establertes: la Nova Cançó Catalana, Ez Dok Amairu, i la Nueva Canción Latinoamericana i Red
Wedge.
També s’emfatitzarà en la relació entre el Rock i les causes socials que han obtingut una gran
complicitat a través de macroconcerts: Woodstock (1969), Bangladesh (1971), Concert No Nukes,
The Concert for Kampuchea i The music for Unicef concert: a gift of song (1979). Als 80’s aquest
fenomen s’internacionalitza: Do they know it’s Christmas?, We are the world (amb repetició el 2004,
We are the future i el 2010 destinant els beneficis recaptats a Haití), Cantaré, cantarás, Live Aid,
Artist United Against Apartheid i Sun City, Freedom Festival on Clapham Common i Nelson
Mandela Concert, Conspiracy of hope i Human Rights Now!. A partir dels anys 90 i 2000 es va
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realitzar el concert celebrat en memòria de Freddy Mercury, 46664 Nelson Mandela Concert, la
Versió etíop del Live Aid, Tibetan Freedom Concert, Mumia Abu Jammal Concert, Power to the
people Festival, Live 8, War Don Don, La paz sin fronteras i el Live Earth.
Finalment es destaquen diferents iniciatives que es duen a terme al món, on la música és el mitjà
per aconseguir, fomentar i construir la pau.
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1. ANYS 50:
1954- Els EUA fa esclatar la primera bomba H. Apogeu de la generació beat.
Enregistrament de Rock around the clock. Naixement del Soul, Ray Charles.
1955- Publicació d’obres capitals de la generació beat.
1956- Boom d’Elvis Presley i apogeu internacional del Rock’N’Roll.
1958- Neix el moviment pacifista.
1959- Hollywood al voltant del rock.

L’escenari de partida és Estats Units d’Amèrica, lloc on va néixer el Rock’N’Roll fruit de la trobada
entre el Rytm’N’Blues i el Country. L’any 1954 apareix la primera cançó rock, Rock Around the
Clock, de Bill Halley and his comets. Es convertirà en identitat d’una nova generació, d’un nou
món que està sorgint, canalitzant la inquietud, incertesa... la cançó es farà famosa quan apareix a
la pel·lícula The Blackboard Jungle 126 , convertint-se en un factor decisiu en l’acceleració de la
popularitat del rock’n’roll.
La societat americana dels cinquanta era victoriosa i orgullosa de l’èxit de la 2ª GM –tot i que se’n
recuperava-, configurant-se com una societat que garantia la llibertat, sense deixar de ser una
societat conservadora, assentada en el passat i establint-se com l’àrbitre de la moralitat del món.
Durant aquests anys va començar la Guerra Freda, i la psicosi pel nou perill comunista, que es va
veure alimentada per la Caça de Bruixes de Mc. Carthy.
Durant els anys cinquanta i també en els seixanta, van ser anys d’aparició del moviment dels drets
civils, amb la raó de ser d’aconseguir el ple accés als drets civils i a la igualtat davant la llei de la
població negra, acabant amb la discriminació i segregació racial. El moviment va néixer l’any 1955,
quan Rosa Parks es va negar a cedir el seient de l’autobús a un home blanc, i a partir d’aquest fet i
arrel de la seva detenció, es va iniciar una campanya de boicot als autobusos de Montgomery
durant un any sorgint el moviment a favor de la integració racial, sota el lideratge de Martin Luther
King. Aquest moviment va rebre el suport de cantants127 com Peter, Paul and Mary, Joan Baez,
Bob Dylan, Pete Seeger, Harry Belafonte –qui va desenvolupar un paper incansable en la lluita
dels drets civils, i del qui destaca la cançó Oh Freedom-, Odetta128, James Brown, Marvin Gaye,
Gil Scott Heron, Miles Davis, John Coltrane, Abbey Lincoln, Charles Mingus, Max Roach, Sonny
Rollins... i també de cantants europeus com Ives Montand, Simone Signoret, Peter Otul, o Hugues
Aufray, qui va composar la cançó Les crayons de coleur, entre d’altres.
Martin Luther King, partidari de la noviolència i la desobediència civil, va encapçalar vàries
protestes per aconseguir la igualtat racial. De totes maneres també va ser destacables el moviment
de les Panteres Negres, a favor d’una veritable llibertat negra, dret al treball, a la fi del racisme,
dret a l’educació, a la necessitat de posar fi a la brutalitat policial i assassinat de la gent negre i que
utilitzaven la violència per aconseguir els seus drets...
L’any 1963 MLK es va posar al capdavant d’un moviment a Birmingham, a favor dels drets civils
buscant la desagregació dels comerços, iniciant protestes i manifestacions a la ciutat que van tenir
una participació massiva, estenent-se arreu del país. Les autoritats van respondre durament a
A partir d’aquests anys trobarem una estreta relació entre la música rock i el cinema. Com a retrat d’aquesta època cal
destacar dues pel·lícules: The Wild one, Salvatge, 1954 i Rebel Without a Cause, Rebel sense causa, 1955, que ens
mostren explícitament els conflictes generacionals de l’època. Tan Marlon Brando com James Dean, protagonistes
d’aquestes dues pel·lícules respectivament, subministraven models amb els que podien identificar-se els adolescents.
127
Cal tenir en compte que molts cantants de l’estil jazz, del soul, del funk, del R’N’B… van participar de la lluita pels drets
civils mitjançant la música, tal i com s’ha destacat al capítol sobre el jazz.
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Odetta va ser considerada una de les veus llegendàries pel moviment dels drets civils, definida per Martin Luter King com
la Reina de la música folk americana, i que va influenciar a cantants com Bob Dylan, Joan Baez o Janis Joplin. Amb la
música ella va poder fer prendre consciència de l’orgull negre. Tal i com comenta “ser una negre i dir-me que no era
necessària, o anar al cine i veure el paper que els hi donaven als negres... la música i les lletres em van servir per anar pel
món amb la cara ben alta”. (Get up, stand up. Say it loud. Rudi Dolezal). Va morir el 2 de desembre del 2008. Ella va
interpretar la banda sonora de les manifestacions que clamaven la fi per la discriminació racial, participant en nombrosos
actes, com la marxa a Washington de l’any 1963 significant un moment culminant de la seva carrera.
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aquests actes, reprimint als manifestants, utilitzant porres, gasos, mànegues d’aigua a pressió
buscant la dispersió, així com empresonant a vàries persones, entre elles a MLK. A la presó, va ser
a on va escriure la “Carta des de la presó de Birgmingham”, un manifest pel moviment dels drets
civils.
Aquestes protestes van culminar en una marxa per les llibertats a Washington, en el Memorial
Lincoln, el 28 d’agost de 1963, reclamant l’eliminació de la discriminació a la indústria. Hi van
assistir unes 200.000 persones, i MLK va pronunciar el seu famós discurs “I have a dream”, un dia
els meus quatre fills viuran en un país on no se’ls jutjarà pel color de la pell, sinó per allò que són!.
Avui tinc un somni!. El fort impacte i la mobilització del discurs va arribar a la casa Blanca, on
inmediatament es va reunir amb el president J. F. Kennedy i el vicepresident d’aquell moment
Lyndon Johnson. Aquell mateix any, un grup de racistes blancs van posar una bomba a l’església
baptista de Birmingham, matant a quatre infants negres (situació que es descriu a la cançó de Nina
Simone, Mississippi Goddam), i que MLK va participar del funeral.
L’any 1964 va liderar també la marxa a Selma, Alabama, a favor del dret a vot dels negres. Va ser
una marxa històrica, de 87 Kms en la que hi van participar 25.000 persones. Es van fer tres intents
de la marxa, el primer i segon van ser durament reprimits però finalment en el tercer intent, es va
dur a terme. La marxa es va celebrar cinc mesos després de que Johnson firmés la llei de dret a
vot, abolint els tests d’analfabetisme com a pre requisit per votar.
L’any 1967 MLK fou assassinat, produïnt-se aldarulls generalitzats a 110 ciutats d’arreu dels EUA.
A nivell musical la música va estar present en tot el moviment, convertint-se en la banda sonora
d’una lluita política participativa ajudant a mobilitzar la protesta i crear solidaritat de grup en
situacions específiques. Moltes cançons van ser cantades durant marxes, manifestacions, festivals
i concerts, convertint-se en himnes de la dècada. Per exemple, cal destacar la versió que va crear i
popularitzar Pete Seeger de la cançó espiritual negre We Shall Overcome, Tot junts vencerem,
convertint-la en una balada folk que es va convertir en l’himne del moviment dels drets civils dels
Estats Units. Joan Baez va interpretar la cançó en la marxa a Washington l’any 1963. La cançó
també es va popularitzar en veus del grup Peter, Paul and Mary. La frase “We shall overcome” va
ser utilitzada pel president Lyndon Johnson en un discurs que va fer davant del congrés, també
l’associació pels drets civils d’Irlanda del Nord va entonar la cançó durant manifestacions, i Bruce
Springsteen també ha inclòs el tema a l’àlbum We Shall Overcome. The Seeger Sessions (2006).
Altres cançons significatives que van formar part de la banda sonora d’aquells anys, van ser per
exemple R.E.S.P.E.C.T, cançó soul d’Otis Redding’s però que va obtenir popularitat al ser
versionada per Aretha Franklin, el 1967. La cançó refereix tant al moviment negre dels drets civils
com a la igualtat entre sexes i el respecte per les dones129. També cal destacar la cançó Happy
Birthday d’Stevie Wonder, dedicada a Martin Luter King i creada expressament per aconseguir
que el naixement de MLK fos reconegut diada nacional, i així va ser, sota l’aprovació del president
Ronald Reagan.
Davant de tots aquests fets a EUA la joventut es troba sacsejada, volent escapar del passat, sent
lliures i propietaris del seu futur, amb la necessitat de trobar un llenguatge propi. El Rock es
converteix en allò que els identifica i no només serà música, sinó que alhora implicarà una estètica,
-roba provocativa-, un ball –en el que la música s’impregna d’erotisme ja que el rock convidava a
l’expressió lliure del moviment i en certa manera a una alliberació sexual-, i sobretot, es mostra
com una postura rebel davant la societat adulta, els pares, l’església, els polítics, i a tots els nivells,
familiar, social, sexual, religiós... amb una naturalesa agressiva i contestatària, on els joves van
aprendre a dir coses sense que la societat adulta en fos conscient, configurant-se com el moviment
musical més imparable del seu temps.

Cal comentar que aquesta cançó ha format part de la campanya presidencial de l’actual president dels Estats Units
Barack Obama.
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Hi van haver mostres d’actituds de tot tipus davant del rock, des de les més estrafolàries a
extremistes. Per exemple, es creia que el rock “és una malaltia contagiosa”, que “és música del
diable i d’atac comunista”, amb la intenció de minar els bons costums i les formes més preuades de
la societat americana, que el rock “rebaixa a l’home blanc a la categoria de negre...” i també
comportaments, com per exemple la crema de discs i fotografies de l’Elvis per part del KKK. L’Elvis
era considerat El Rei 130, i va aparèixer com el primer sex symbol del moviment, captivant a la
joventut americana, i després a la resta del món. D’aquesta primera etapa també cal destacar a
Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly...

A tall anecdòtic, per demostrar fins a quin punt la societat de l’època era conservadora, quan l’Elvis va anar al programa
de l’Ed Sullivan el 1956, degut als moviments de pelvis que feia, només van emetre la seva imatge de cintura cap amunt.
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2. ANYS 60:
A finals dels 50 el fenomen del R’N’R comença a declinar per varis motius: Elvis el 1958 fa el servei
militar, fet que estarà dos anys fora de servei musical i cinematogràfic; es paralitzen les carreres de
Little Richard i Jerry Lee Lewis; Mor Buddy Holly; estratègies de les grans discogràfiques pel
control del R’N’R, etc. Aparentment el R’N’R mor, però no ho va fer el seu esperit.
La nova generació dels 60 vindrà marcada per varis esdeveniments:
1960- Esclat de la Segona Guerra del Vietnam.
1961- Inici de la construcció del mur de Berlín.
1962- Crisi dels Míssils a Cuba; Inici del Concili del Vaticà II.
1963- Marxa sobre Washington amb MLK; Assassinat de J. F. Kennedy; Telèfon vermell
EUA-URSS.
1964- MLK premi Nobel de la pau; Apareix la minifaldilla, de Mary Quant; Invasió
britànica, els Beatles als EUA.
1965- Bombardeig d’EUA al Vietnam Nord; Assassinat de Malcom X.
1966- Apogeu del moviment hippie.
1967- Guerra dels 6 dies. Naixement de les Panteres Negres.
1968- Assassinat de MLK i de Robert Kennedy; Maig francès; Invasió de
Txecoslovàquia per les tropes del Pacte de Varsòvia i final de la Primavera de Praga.
1969- Festival de Woodstock.

A nivell musical als Estats Units va aparèixer el Twist. Va sorgir la Surf Music (The beach boys);
Elvis retorna als EUA (però cada vegada serà més decadent); sorgeix la música Beat, el Country
Rock, el Folk Rock, el Rock psicodèlic, el Pop... però els esdeveniments polítics esmentats, tindran
la seva pròpia banda sonora:

2.1- Música Folk i de protesta
En els primers anys de la dècada dels 60, degut a la tensa situació política i social, es facilita el
ressorgiment del Folk i la Cançó protesta, amb l’aparició de veus que denunciaven les injustícies
socials i polítiques en forma de cançó. És així com la figura dels Folk singers pren importància. Són
cantants de música folk inspirats per Joe Hill (músic i sindicalista –membre dels Industrial Workers
of the World-, considerat un dels precursors del folk polític i de la tradició musical obrera 131 ),
Woody Guthrie (que es va convertir en la veu de la depressió dels anys 30, amb les seves
cançons de protesta social sobre la situació de molts treballadors emigrants) i de Pete Seeger
(música pacifista i de recolzament als drets civils, fet que durant disset anys va estar a una llista
negre sense poder aparèixer a TV, ràdio i sales importants de concerts).
Els cantants de folk es van convertir en els líders d’una nova generació, que mostraven el seu
desacord cantant, primerament amb cants d’esperança i germandat, però més endavant seran
cants de llibertat, veus demanant una presa de consciència, la pau, la justícia, una lluita i no la
passivitat i indiferència132.
Els cantautors es van inspirar en gran mesura en els poetes de l’anomenada Generació Beatnik,
sorgida el 1954 sota el lideratge d’Allan Ginsberg i Jack Kerouak, i altres artistes que es
D’ell destaquen les cançons What we want, una crida als treballadors a unir-se al sindicat; Cofee an’, sobre la relació
dels treballadors amb els agents de treball; Casey Jones: the unions cab, una cançó escrita durant una vaga de 35.000
ferroviaris el 1911; Workers of the world, awaken! Una cançó que anima a l’empoderament dels treballadors; The white
slave, sobre una vaga protagonitzada per les dones del sector tèxtil el 1912; The tramp, una denúncia sobre els pobres; i
Should I ever be a soldier, Stung right i Don’t take papa away from me, les tres, cançons antimilitaristes.
132
Tal i com analitzen R. Eyerman i A. Jamison en el llibre “Music and social movements. Molibizing traditions in the
twentieth century’ durant els anys seixanta les cançons van contribuir a una consciència política nova i es cantaven sovint
en manifestacions polítiques i festivals col·lectius. Va ser en el període de transició del moviment dels drets civils al
moviment d’oposició a la guerra del Vietnam on la música va tenir un procés d’experimentació i innovació que va portar a
una transformació essencial en la cultura americana i global. (1998: 106).
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caracteritzaven per un descontentament amb les normes socials més puritanes de l’Amèrica dels
anys posteriors a la Segona Guerra Mundial i l’amenaça de la bomba atòmica. El concepte beatnik
vindria a significar vençudíssim, però mostrant a l’home despullat i sincer amb una actitud
d’alliberar-se de totes les falses moralitats.
Els més famosos folk singers de l’època van ser:
- Bob Dylan (1941), amb el nom real de Robert Allen Zimmerman. Va néixer a Minnesota i ja des
de ben jove es va sentir atret per la música. La música folk li va permetre canalitzar les seves
idees, fent-les arribar a la majoria de joves que com ell, estaven en desacord amb les situacions
que estaven vivint. Fou batejat amb el sobrenom de Rei de la cançó protesta. Les seves cançons
van carregades de crítica a la societat burgesa, al materialisme, al racisme, a la corrupció, la guerra
de Corea i del Vietnam...133 Més endavant Bob Dylan es va deslligar explícitament de la cançó de
protesta, amb l’edició del seu àlbum Another Side of Bob Dylan, del que cal destacar el tema My
back pages. De les seves cançons cal destacar:
- Blowin’ in the wind (1962), en la que mostra el pessimisme regnant en la mentalitat dels
joves del moment.
- Master of War i A hard Rain’s a-gonna fall, escrites el 1963 fruit de la situació en què es
trobava EUA durant la crisi dels míssils cubans, que amenaçaven amb una destrucció total.
Masters of War:
“Come you masters of war/ You that build all the guns/ You that build the death planes/ You
that build the big bombs/ You that hide behind walls/ You that hide behind desks/ I just want
you to know/ I can see through your masks”.
A hard Rain’s a-gonna fall:
“Oh, where have you been, my blue - eyed son ?/ And where have you been my darling
young one ?/ I've stumbled on the side of twelve misty mountains/ I've walked and I've
crawled on six crooked highways/ I've stepped in the middle of seven sad forests/ I've been
out in front of a dozen dead oceans/ I've been ten thousand miles in the mouth of a
graveyard/ And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard/ It's a hard rain's a - gonna
fall”.
- The Times They’re changing (1964):
“Come gather 'round people/ Wherever you roam/ And admit that the waters/ Around you
have grown/ And accept it that soon/ You'll be drenched to the bone./ If your time to you/ Is
worth savin'/ Then you better start swimmin'/ or you'll sink like a stone/ For the times they
are a-changin'”.
- Hurricane (1976) sobre la història del boxejador negre Rubin “Hurricane” Carter, acusat
d’assassinat i que es va passar injustament 20 anys a la presó:
“Pistol shots ring out in the barroom night/ Enter Patty Valentine from the upper hall./ She
sees the bartendre in a pool of blood,/ cries out, “My god, they killed them all!”/ Here comes
the story of the Hurricane,/ The man the authorities came to blame/ For somethin’ that he
never done”.
- Joan Baez (1941) va néixer a Staten Island (NY). Atreta per la música de ben jove, es va anar
convertint en una figura i veu de gran compromís social i polític. Sent adolescent va començar a
A l’abril del 2010 Bob Dylan va ser vetat pel govern xinès a actuar al país, fet pel qual el cantant va decidir anul·lar la gira
asiàtica.
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cantar a bars, cafès, clubs… i l’any 1959 va debutar al Folk Jazz Festival of Newport (Califòrnia).
Als anys 60, va obtenir el sobrenom de la Reina de la Cançó Protesta, anys caracteritzats pel seu
activisme polític i musical. Va encapçalar vàries protestes i actes contra la guerra, fet pel qual fou
detinguda i empresonada, també va celebrar actes diversos al costat de Martin Luther King. El
1965, va fundar l’Institut per l’Estudi de la Noviolència (actualment anomenat Centre de Recursos
per la Noviolència). Als 70, va continuar amb la seva carrera musical i activitats polítiques, visitant
Hanoi (Vietnam) per ser testimoni de les conseqüències de la guerra. Les impressions rebudes les
va recopilar en un àlbum anomenat Where are you now, my son?. El 1979 va fundar Humanitas
International, una organització per promoure els Drets Humans, el Desarmament i la Noviolència. A
finals d’any va celebrar també un concert a Toulousse, destinant els beneficis aconseguits al
moviment d’objecció de consciència espanyol. Als vuitanta, la seva popularitat reprèn una empenta
arrel del concert de rock Live Aid per recaptar diners per les víctimes de la fam a Etiòpia. Entre els
80 i 90, va viatjar a l’Orient Mitjà, Sarajevo i Amèrica Llatina intentant trobar possibles solucions als
conflictes armats.
Joan Baez ha convertit la seva música en un instrument per promoure la pau, la coexistència i
enteniment mutu entre ètnies, sexes i cultures diferents, la noviolència, els Drets Humans... Ha
gravat uns quaranta àlbums, entre ells Baptism: a journey through our time (1968), que conté
poderosos missatges contra la violència i la guerra; Blessed Are… (1971), àlbum dedicat als Drets
Humans; Gracias a la Vida (1974); Gone from Danger (1997).
Durant aquests anys, el Rock and Roll, els beatniks, la influència dels Beatles, les drogues
al·lucinògenes, la psicodèlia, els light shows, el folk, els intel·lectuals pacifistes, la segregació
racial, el racisme, la Guerra del Vietnam… van desembocar en la revolució cultural més important
de la meitat del segle XX: el Moviment Hippie, on la joventut va rebutjar les normes de la cultura
dominant criticant la societat del moment, el conformisme, la burocràcia, les prohibicions que
suposadament possibiliten la llibertat, el materialisme, la violència…
La Guerra del Vietnam (1959-1975) va ser l’enfrontament entre el Vietnam del Sud, que comptava
amb el recolzament dels EUA i d’altres països, contra el Vietnam del Nord i les guerrilles
comunistes (Vietcong), que actuaven al Vietnam del sud amb el recolzament de l’URSS i la Xina.
Va ser la guerra més llarga de la història nord-americana, fins que l’any 1975 EUA es va retirar, el
govern del Vietnam del Sud va ser enderrocat i va produir-se la unificació del Vietnam.
En aquells anys la guerra del Vietnam estava en el seu nivell més polèmic, i a mesura que
augmentava la intervenció militar al país asiàtic, la guerra es convertia en una qüestió cada vegada
més polèmica, degut a la seva crueltat i a les imatges que n’arribaven. L’oposició a la guerra es va
estendre en la societat, fet que feu sorgir moviments pacifistes, de defensors dels drets humans,
que van organitzar nombroses marxes i manifestacions de protesta contra aquesta, a la vegada
que molts s’hi negaven a anar. El pacifisme va ser la resposta social i cultural contra la guerra,
intentant afavorir i estimular totes les condicions perquè la pau sigui un estat i condició permanent
de les relacions humanes, tant entre persones, estats, nacions i pobles. El pacifisme va generar
formes de mobilització i de pensament en favor de la pau i en contra de la guerra. Hi va haver la
necessitat de demostrar els enormes sacrificis humans, materials i espirituals que s’estaven
cometent a la guerra del Vietnam, apostant per la vida com el valor més preuat sense el qual no és
possible la resta de valors, de principis o de realització com a éssers humans.
Dins del sí del moviment contracultural i antibel·licista, la presència artística, tant als Estats Units
com a Europa fou molt destacable. D’aquesta època destaquen cantants i grups com Simon and
Garfunkel, Peter, Paul and Mary, Crosby, Stills, Nash and Young, Jefferson Airplane, The
Doors, Grateful Dead... artistes que van deixar testimoni sonor a partir de les seves cançons,
entre d’altres cantants com van ser:
- Pete Seeger, del que destaca la cançó Brin’em home, sobre la necessitat de portar a casa als
soldats (Cançó que va reinterpetar de nou durant la guerra d’Irak, i sent el lema d’una campanya
contra la guerra anomenada Bring them home now tour), i també Where have all the flowers
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gone? Una cançó que descriu el cicle de la guerra, començant amb les noies joves que cullen flors
i que eventualment aquestes acabaran a les tombes dels seus marits soldats. Es va cantar molt a
les manifestacions en contra de la guerra. La cançó va ser famosa en veu de Marlene Dietrich. De
Pete Seeger destaca també la cançó Turn, turn, turn, popularitzada posteriorment per Roger
McQuinn i The Birds, convertint-se en el hit número 1 de les llistes americanes de l’any 1965. És
una cançó escrita a partir de versos bíblics, que planteja diferents temps i llocs per totes les coses:
per a cada cosa hi ha una estació; un temps per a cada objectiu; un temps per néixer, un temps per
morir, un temps per plantar, un temps de collita, un temps per estimar, un temps per odiar, un
temps de guerra, un temps de pau… És una cançó forta, dura i realista, que fa una crida a la pau,
tal i com va remarcar Pete Seeger en el darrer vers: “no és massa tard per aconseguir la pau”. I
també Waist Deep in the Big Muddy. Cal comentar també que Pete Seeger es va implicar en les
causes mediambientals, fundant l’organització Clear Water per protegir el riu Hudson.
- Phil Ochs, condierat un dels millors cantautors protesta del qui destaca la cançó Draft dodger
rag, en la que amb tocs d’humor mostra a un soldat que intenta fer els possibles per no ser
reclutat. Va mostrar l’oposició de molts homes durant l’era del Vietnam. Cal destacar també la
cançó Here’s to the state of Mississippi, una crítica aguda de la manca de drets civils i de les
actituds intolerants.
- Tom Paxton, Lyndon Johnson told the nation, en la que es descriu el reclutament per servir a
Vietnam, però si es substitueix qualsevol conflicte armat internacional, les paraules continuen tenint
sentit. La cançó parla de diferents tropes que lluiten en una guerra inacabable, utilitzant la força per
promocionar la pau…
- The doors, The unknown soldier, en la que es discuteix el fet de que la guerra del Vietnam va
ser una guerra televisiva. És una cançó que podria pertànyer a qualsevol guerra i versa sobre la
mort terrible de qualsevol soldat.
- Edwin Starr, War, composada en els moments més àlgids de la guerra, i parla d’aquesta a nivell
general plantejant la pregunta de que hi deuen haver-hi altres maneres de resoldre el conflicte que
no mitjançant l’ús de la violència. Va ser una de les cançons més sinceres durant aquells anys i
que il·lustra el poder del moviment anti guerra134.
- Country Joe & Fish- I’m fixin to die rag. És una cançó que transmetia el sentiment dels joves
negant-se a anar a la guerra, parlant-ne satíricament: “Aquest és l’1 el 2 i el 3, perquè estem
lluitant? No m’ho demanis. M’importa un bledo. La pròxima parada és Vietnam. I el 5, el 6 i el 7,
obriu les portes del cel. No hi ha temps per preguntar-se el perquè. Yuhoo!!, tots morirem”.
- CSNY, Ohio. L’any 1970 a la universitat de Kent State a Ohio, 4 alumnes van ser disparats durant
una manifestació en contra de la guerra per la Guàrdia Nacional. Mesos després es va escriure la
cançó, en la que es descriu l’ambient d’horror, remarcant les morts que hi han hagut a Ohio.
- Cat Stevens, conegut actualment pel nom de Yusuf Islam, del qui destaca Peace Train, escrita
el 1971. En aquells anys la cançó es va convertir en un èxit, sent considerada una de les cançons
protesta contra la guerra més conegudes. Es va convertir a l’Islam, retirant-se de la música, però
durant la guerra d’Irak va decidir parlar sobre el conflicte, sobretot donant a conèixer la situació que
vivien els infants. En una entrevista, va comentar respecte a la cançó:
“Peace train és una cançó que vaig escriure el missatge del qual continua sent la brisa que
ressona en el cor de molts milions de persones. Hi ha una necessitat poderosa de la gent

134

Aquesta cançó fou versionada posteriorment per Bruce Springsteen i The Street band. Deu anys després de la guerra del
Vietnam, quan el país va afrontar la problemàtica dels veterans i una crisi d’identitat, Bruce va editar l’àlbum i la cançó Born
in the USA, -que narra la història d’un soldat americà al Vietnam-. També va oferir un concert a benefici de la fundació dels
veterans del Vietnam, salvant-los de la ruïna. D’estigmatizats van passar a ser herois. Tal i com va a comentar el president
de l’Associació de Veterans del Vietnam, sense el Bruce Springsteen no existiria el moviment de desmilitaritzats.

94
per sentir la ràfega de l’esperança elevant-se novament. Com a membre de la humanitat i
com a musulmà, aquesta és la meva contribució per una crida pacífica a buscar solució”135.
Va gravar la cançó de nou el 2003 per l’ONG War child. També la va tocar a la cerimònia dels
premis Nobel l’any 2006.
- Altres cançons destacables van ser Oh! Camil (The winter soldier), de Graham Nash; War
Pigs, de Black Sabbath; Eve of destruction, de Barry Mc Guire; i You haven’t done nothin’,
d’Stevie Wonder, condemnant l’administració Nixon.
La música va acompanyar el moviment pacifista, i durant aquests anys es van celebrar diferents
festivals musicals136 com a forma de protesta, com per exemple:
1967-Human Be-In festival, Golden Gate Park, San Francisco, anomenat l’estiu de l’amor, on hi
van assistir 20.000 persones.
1967- Festival de Monterrey, on hi van actuar tots els grans: Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who,
The Byrds, The Grateful Dead, Eric Burdon & The Animals, Simon and Garfunkel…
1969- Festival de Woodstock. Va ser un dels concerts més famosos de la història i que va crear
un abans i un després en la història del moviment hippie. Woodstock es va celebrar sota el lema
“Tres dies de Pau i música”, buscant unir el moviment antibèl·lic i el Rock. Durant tres dies es van
oferir les actuacions de tots els grans del rock, entre ells, Bob Dylan, Joe Coker, The Who, Grateful
Dead, Janis Joplin i Jimi Hendrix, que va interpretar Star-Spangled Banner, una versió trencada i
distorsionada de l’himne americà. La seva interpretació es va entendre com un no a la guerra del
Vietnam, tot i que els seus comentaris són declaracions incompletes en les que no hi ha molta
informació, a la vegada que la seva actitud respecte a la guerra no va ser mai clara137. Tal i com va
comentar Shaar Murray, “Un home amb una guitarra ha dit més en tres minuts i mig sobre aquesta
fastigosa guerra i la seva ressonància que totes les novel·les, memòries i pel·lícules juntes”138. En
una entrevista amb Dick Cavett va comentar “Sóc americà i per això el vaig tocar. Sovint ens el
feien cantar a l’escola. Va ser un flashback”139 , o responent a la pregunta de perquè va tocar
l’himne, va comentar,
“Perquè tots som americans, no? Quan el van escriure, el van tocar de forma molt bonica,
el què es diu un estat bonic. Va ser bonic, inspirador, et feia bategar el cor i dius: fantàstic,
sóc americà. Però avui en dia, quan el toquem, no ho fem per treure-li tota la grandesa que
el país es suposa que té, sinó la manera en que l’aire està en el país avui en dia. L’aire té
una lleugera estàtica, no?”140.
El festival va ser el cim del moviment hippy, i s’hi van reunir mig milió de persones, però a partir de
llavors, el moviment va començar a declinar gradualment.
1969- Festival de Wight. On hi va destacar la presència de Bob Dylan i The Band, Joe Cocker,
Julie Felix, Tom Paxton, The Who, entre d’altres.
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<http://en.wikipedia.org/wiki/Peace_Train>
Molts d’aquests Macrofestivals van quedar immortalitzats en el què s’anomena Rockumentary, documentals sobre
Rock’N’Roll. En serien exemples: Monterey Pop (Monterey Festival), Woodstock (Woodstock Festival). Per a més
informació: <http://en.wikipedia.org/wiki/Rockumentary>
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Per a més informació: Star Spangled Banned: Antherm of a generation. Wayne Pernu.
138
Ibid.
139
Ibid.
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Material disponible al DVD del concert de Woodstock, “Live at Woodstock”, 2005, en el que es mostra l’actuació de Jimi
Hendrix al concert, així com entrevistes i altres materials.
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2.2- Gran Bretanya
L’any 1964 sorgeix l’anomenada Invasió Britànica, que provoca la Segona Onada del Rock,
convertint-se en un fenomen imparable, amb l’aparició dels Beatles, un dels fenòmens musicals i
socials més importants que hi ha hagut en molts anys, i probablement irrepetible. De totes maneres
van aparèixer també una nova fornada de grups:
1962- The Rolling Stones141. Mostren la cara més agressiva, rebel i inconformista del pop anglès.
Les seves cançons eren de protesta política, que sovint arribaven a l’apologia del consum de
drogues i incloïen també referències sexuals explícites. Van ser declarats enemics públics número
1, a causa del seu aspecte rocker (fins i tot la premsa, advertia als pares de que tanquessin a les
seves filles a casa quan el grup toqués a la ciutat). La seva cançó Satisfaction, va ser definitòria
de l’època. En el seu darrer àlbum, A bigger bang, van crear polèmica amb el tema Sweet Neo
Con, que es diu que feia referència a l’admnistració Bush, tot i que el grup ho va desmentir.
1964- The Who, és un grup britànic d’expressió radical de la violència, fins l’extrem de que els seus
concerts acabaven amb la destrucció sistemàtica dels instruments. En les seves cançons
expressaven el malviure de la classe obrera de Londres i les condicions de vida deprimides dels
suburbis. La seva cançó My Generation, va ser un dels himnes de la dècada, una espècie de cant
de protesta i també una declaració de principis.
Beatles i John Lennon:
Aprofundint una mica més en el fenomen dels Beatles, cal destacar que en els seus inicis eren un
grup amb cançons inofensives, de manifest juvenil, però amb els anys van passar a adoptar un
estil psicodèlic, orientalista, contracultural, revolucionari… abandonant la seva innocència. Cal
posar atenció en la figura de John Lennon (1940-1980) el membre més polèmic del grup 142 i
compromès amb temes socials. Durant els seixanta i setanta, amb la companyia de Yoko Ono, va
protagonitzar molts actes pacifistes com crides a la pau a Orient Mitjà, va recolzar als joves que
desertaven de l’exèrcit americà, va donar recolzament constant a la resistència vietnamita i també
a la lluita del poble irlandès. Va buscar noves formes expressives sense abandonar mai les arrels i
el llenguatge autènticament populars, repudiant al sistema burgès, els seus codis… Les seves
cançons conformen el més complet inventari de l’obstinació col·lectiva dels joves per la pau, la
revolució, el poder popular, l’emancipació de la classe obrera i de la dona, els drets dels indígenes i
la igualtat racial així com l’alliberació de presos polítics (Angela Davis i John Sinclair), la denúncia
de la massacre d’Attica i la situació de les presons nord-americanes. Del seu activisme sobretot cal
destacar:
1966- Lennon es va negar a cantar a Sud-Àfrica, com a mitjà de protesta contra l’apartheid i la
segregació racial. Al juliol van visitar Filipines i es van negar a visitar l’esposa del dictador Marcos,
Imelda, que per aquest motiu es va enfadar i va aconseguir posar a tot el país en contra dels
Beatles, sent expulsats d’aquest de mala manera. Al mateix any, a Nord-Amèrica, Lennon va
convidar als joves del món a declarar el seu rebuig a la guerra del Vietnam. I a Memphis el Ku Klux
Klan va produir aldarulls en un concert, i els Beatles van decidir no fer més gires, i prendre’s quatre
mesos de vacances. Aleshores, John va decidir gravar la pel·lícula amb Richard Lester, How I won
the war, el 1967.
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El 2003 els Rolling Stones van realitzat una gira mundial, i en el seu pas per territori britànic, el van convertir en un èxit
pel medi ambient, amb la plantació de milers d’arbres per contrarestar les emissions de diòxid de carboni de cada concert.
Font: <http://www.lahiguera.net>
142
En són alguns exemples: 1963- Els Beatles celebren un concert al London Palladium davant de la família Reial Britànica,
i ell va dir la seva famosa frase: “En aquesta pròxima cançó vull que ens acompanyin tots, els dels seients més barats que
aplaudeixin, els altres només cal que moguin les seves joies”. 1966- Arrel d’una entrevista amb Maureen Cleave va
comentar: “El cristianisme desapareixerà. No és necessari que jo ho demostri. Nosaltres som més populars que Crist”.
Davant d’aquestes afirmacions el repudi va ser general. Anglaterra no va reaccionar però a Estats Units, la premsa, públic,
fans… es van pronunciar contra les opinions de Lennon; van fer manifestacions anti-beatles; les ràdios es van negar a
emetre cançons seves; es van organitzar cremades de discs del grup… Fet que més endavant John va haver de reconèixer
que s’havia equivocat i que mai havia tingut el significat que hi volia donar.
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El 1968, dos anys després d’haver conegut a Yoko Ono, van editar el disc Two Virgins (amb la
polèmica portada d’ell i d’ella despullats) del qual es van confiscar 30.000 còpies per considerar-se
material pornogràfic. Es van casar a Gibraltar, únic lloc que els permetien casar-se i del 25 al 31 de
març van començar a Amsterdam una campanya per la pau en protesta contra la guerra del
Vietnam anomenada Bed-in i Bagism. Es van allotjar a l’habitació 902 del Amsterdam Hilton, i a
dins del llit, van fer moltes d’entrevistes. Després van viatjar a Canadà per fer un altre Bed-in, i des
del llit d’un hotel de Montreal van gravar Give Peace a Chance, acompanyats per estudiants,
cures, rabins, monjos hare krishnas i militants pacifistes, cançó que es va convertir en un himne
pacifista143. A l’octubre va aparèixer Cold Turkey, tema prohibit perquè es tractava d’una apologia
a la droga, quan en realitat va ser l’experiència que Lennon va viure a l’apartar-se de l’heroïna. El
25 de novembre John va retornar la Medalla de l’Ordre de l’Imperi Britànic com a protesta per la
ingerència britànica a les guerres de Biafra i Vietnam (que li havia estat entregada el 1965) i per la
caiguda del senzill Cold Turkey, la carta va ser firmada: Amb amor, John Lennon de la bossa.
1970- Va gravar Working class Hero, prohibit per la BBC.
1971- Va escriure Power to the people, I don’t want to be a soldier i Imagine144, cançó (i àlbum)
que ràpidament es va convertir en un himne pacifista, apuntant a la necessitat i utopia de buscar la
igualtat, llibertat, pau i amor en un món tant devastat per les crisis socials i les guerres, imaginant
un món sense fronteres, on tota la gent viu amb pau i amor.
A partir de llavors va començar a oferir concerts benèfics, i actes a favor de la pau i en contra de la
guerra de Vietnam.
1972- Va editar Some time in the New York City, i a la portada del disc hi havia una fotografia
trucada de Mao i de Nixon ballant despullats junts. La companyia de dics va posar el preu a sobre
de la fotografia per evitar problemes. Una de les cançons incloses en aquest va ser Woman Is the
Nigger Of The World, La dona és el negre del món, tema que es va prohibir als EUA, perquè no
es podia dir la paraula negre. Lennon va ser recolzat per totes les revistes afroamericanes, però qui
es va sentir ofès van ser tots els blancs. En aquest any va realitzar un concert benèfic per ajudar a
millorar les condicions de vida dels infants amb retard mental. Al desembre van aparèixer cartells a
tot al món amb la inscripció i publicació del tema Happy Christmas, The war is over, John and
Yoko.
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A la cançó apareixia la paraula masturbació, i com que John ja havia estat censurat, la va canviar per la paraula
mastegació, ja que segons va dir, era més important que el tema sortís i recorregués el món, que molestar-se per la paraula
masturbació.
144
Campanya d’Imagine. La secció d’Amnistia Internacional d’Estats Units d’Amèrica (AIUSA) va impulsar el maig del 2003
una campanya de sensibilització pública sobre els drets humans, basada en la llegendària cançó de John Lennon Imagine,
que va utilitzar la clàssica lletra i música de l’artista per atraure a persones de totes les generacions en la defensa dels Drets
Humans. Yoko Ono, que en el passat havia rebutjat altres propostes per regalar els drets de la cançó, amb excepció d’una o
dues ocasions, va cedir a Amnistia Internacional els drets d’Imagine, convençuda de la “important feina desenvolupada per
Amnistia Internacional durant 40 anys a tot el món, un treball que encarna l’esperit d’Imagine”. La Sra Ono va dir: “Portar la
campanya a tot el món i demanar a infants de diferents països cantar la cançó és una manera de fer que els infants i els
adults s’uneixin”.
El director executiu adjunt Sènior d’AIUSA creu que les paraules de John Lennon desafien a les persones a imaginar i
actuar, el mateix repte que AI s’ha plantejat durant 40 anys. AI fa una crida als pobles del món perquè s’uneixin a
l’organització no només imaginant un món millor, sinó també treballant per protegir els drets humans i crear un món més
segur i més just. La campanya publicitària d’Imagine va començar a la revista New York Times Magazine (8 de desembre) i
incloïa un suplement de quatre pàgines on es mostraven fotografies sobre la guerra a Txetxènia, els menors soldats, el tràfic
de menors per la prostitució i els drets civils.
En referència a la cançó Imagine, cal destacar que el músic George Michael va comprar el piano amb el qual John Lennon
va composar la cançó. El músic juntament amb Kenny Goss, propietari de la Galeria Goss a Dallas, han portat el piano a
diferents escenaris d’Estats Units d’Amèrica que han estat afectats per la violència, amb la voluntat de promoure la pau. A
més a més, en cada escenari, es toca la cançó. Alguns dels llocs on s’ha portat el piano ha estat la Dealy Plaza, lloc on van
assassinar al President Kennedy; també al lloc de la mort de Martin Luther King Jr a Memphis; a Huntsville, on hi ha la
presó Estatal de Texas (on es duen a terme execucions), etc. Es preveu editar un documental i un llibre de la iniciativa,
destinant els beneficis a caritat.
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1973- El govern de Richard Nixon va donar a conèixer que John seria expulsat d’Estats Units ja
que se li havia acabat el visat, i les autoritats no li volien renovar a causa de l’expedient de drogues
procedents dels anys 60. Ell va començar una llarga campanya negant-se a abandonar Estats
Units, que tres anys després, va guanyar, podent-se quedar al país en el que hi va viure, juntament
amb Yoko i el seu fill Sean fins el dia 8 de desembre de 1980, dia en que fou assassinat per Mark
David Chapman.

2.3- La Nova Cançó Catalana
Des del 1939 al 1975 Espanya va viure sota el règim dictatorial del General Franco, abolint-se la
democràcia i les autonomies, desapareixent les institucions nacionals d’autogovern, a més a més
de reprimir les llibertats, on qualsevol signe d’identitat que no fos l’espanyola fou eliminat.
D’aquesta manera a Catalunya la llengua i la cultura catalana van quedar sotmeses a viure en la
clandestinitat sent condemnades a desaparèixer de la vida pública. Davant d’això va aparèixer un
moviment al voltant de la reivindicació idiomàtica, fent ús de la cançó catalana com a instrument
d’identitat nacional i també com a moviment de resistència política i cultural contra la dictadura
Franquista145. Amb el pas dels anys, la cançó catalana va omplir tots els àmbits musicals propis
d’una cultura i llengua normalitzades.
No es pot atribuir un sol fet causal del naixement del moviment, sinó que van ser-ne varis que van
afavorir a l’aparició d’aquest. De totes maneres, va ser la publicació d’un article escrit per Lluís
Serrahima, titulat “Ens calen cançons d’ara”, que va marcar el punt de partida, sent reconegut
unànimement com el manifest fundacional de la Nova Cançó.
Tal i com va comentar Joaquim Vilarnau a Barcelona ja feia vint anys que les tropes franquistes
havien entrat a la ciutat i la repressió de la cultura catalana s’havia fet evident 146:
“La repressió posterior contra la cultura catalana es pot definir sense pal•liatius com un
genocidi cultural. Van ser anys de misèria i de por en què les iniciatives per a la
recuperació cultural es produïen a l’exili o, en tot cas, de manera individual i sense
transcendència pública. (...) A poc a poc, el català, l’ús en públic del qual havia estat
expressament prohibit després de la caiguda de Catalunya, va aconseguint petites
escletxes de presència pública. No hi ha cap diari en català, però sí que ho és la revista
Germinabit, publicada per la Unió Escolania de Montserrat. Al règim no li fa por perquè és
una petita revista de difusió molt limitada. És aprofitant aquesta plataforma que l’historiador
Josep Benet suggereix a l’advocat Lluís Serrahima de fer un article sobre la conveniència
de cantar cançons actuals en català”.
L’any 1959 es va publicar un article a la revista Germinabit, escrit per Lluís Serrahima, titulat “Ens
calen cançons d’ara”, en el que animava a composar cançons del moment:
“Hem de cantar cançons, però nostres i fetes ara. Ens calen cançons que tinguin una
actualitat per a nosaltres. Tothom n’ha cantades fins ara de les que podem anomenar de
sempre, i d’aquestes, potser només les més conegudes; tan mateix, n’hem deixades de
banda de magnífiques que corren el perill d’ésser oblidades, i potser per culpa d’una
excessiva intromissió de cançons estrangeres. (...) Ara bé, és greu que no se’n facin de
noves, jo almenys no n’he sentides. Podem atribuir-ho a les circumstàncies, però de
cançons se’n poden fer de moltes menes i maneres; a més, aquestes circumstàncies no
poden per elles mateixes privar un poble de les seves cançons. És precisament en
moments difícils que han nascut gran nombre de cançons, de les més boniques, aquelles
D’altres cantautors del territori Espanyol que cal destacar durant la dictadura franquista són Paco Ibáñez, Pablo Guerrero
i Luis Pastor. Precisament els tres van realitzar un concert a finals de novembre del 2009 titulat ‘La voz de la memoria’, un
concert en el que van repassar els seus anys de carrera a més de pretendre “Ser la veu de la nostra història, del nostre
passat, que és la raó del nostre present actual i pròxim futur”. Per a més informació: Ibáñez, Guerrero y Pastor cantan a la
memoria histórica. El país, 21/11/09.
146
50 cançons de la cançó. Mig segle de cançons. Revista Enderrock, núm. 159, gener 2009.
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que els pobles han transformat en una mena d’oració col·lectiva. Es tracta, doncs, que
surtin cançons d’aquest moment nostre (...) Fixem-nos a França, què passa: de qualsevol
tema, de qualsevol fet, important o no –això és igual- sorgeix una cançó; i quines cançons!
(...) Us imagineu si com a França tinguéssim aquesta mena de trobadors com són els
‘chansoniers’, que anessin pels pobles i per tot el país cantant cançons nostres? Les
cançons franceses, italianes, mexicanes i moltes d’altres, bé són escoltades per tothom!
Però no vull ésser massa optimista. Potser amb el temps ho aconseguirem. De moment,
per què no intentem de fer les nostres pròpies cançons i cantar-les?”.
Inspirats en França147 i en d’altres manifestacions de música popular internacionals, l’any 1961 es
va crear el grup Els Setze Jutges, nom que fou escollit per ser una locució ben catalana, per ironia
i per provocar (davant la dificultat de pronunciar l’encapçalament de la frase de la que prové
l’expressió “Setze jutges d’un jutjat mengen fetge d’un penjat”). El grup estava format per poetes,
escriptors, cantants, cantautors, jutges i d’altres, que es dedicaven a fer “cançons d’ara”, i amb els
anys, van arribar a ser-ne setze: Miquel Porter, Remei Margarit, Josep Maria Espinàs, Delfí
Abella, Francesc Pi de la Serra, Enric Barbat, Xavier Elies, Guillermina Motta, Maria del
Carme Girau, Martí Llauradó, Joan Ramon Bonet, Maria Amèlia Pedrerol, Joan Manuel
Serrat, Maria del Mar Bonet, Rafael Subirachs i Lluís Llach.
D’aquesta manera aquest grup va començar a realitzar recitals i concerts, en els que hi assistien
els diferents integrants del grup: 30/01/61, Centre Comarcal Lleidatà, 19/12/61, al Centre
d’Influència Catòlica Femenina, 29/04/62, concert organitzat per la Penya Barcelonista de Premià
de Mar en què el col·lectiu es presenta amb el seu nom, sent destacables també el concerts
celebrats el diumenge al matí al teatre Romea de Barcelona, els Matinals del Romea Show. També
cal destacar que el col·lectiu va editar l’únic disc conjunt anomenat Audiència Pública (Concèntric,
1966).
Amb els anys, cada membre va anar fent carrera al marge del col·lectiu. Les seves cançons es van
convertir en la crònica de l’època, descrivint la realitat quotidiana així com amb la presència de
cançons de contingut polític explícit denunciant les injustícies del règim, a part de cantar cançons
populars i tradicionals.
Fora d’aquest grup van aparèixer altres cantants que cantaven en català. A finals dels 50 ja es va
començar a iniciar un moviment musical que cantava en català, com per exemple Emili Vendrell i
Caietà Renom, que cantaven cançons tradicionals catalanes; també els qui feien versions
catalanes d’èxits d’artistes internacionals de l’època com Josep Guardiola i les Germanes
Serrano, els quals van editar els primers dos Ep’s que amb el temps es considerarien els primers
de la música moderna en català; Magda, Lita Torelló, Font Sellabona, Rudy Ventura...
Ja dels anys seixanta cal destacar a Núria Feliu (intèrpret d’estil més propera al jazz) i altres
cantautors com Joan Isaac, Pau Riba, Jaume Sisa, Salvador Escamilla, Xesco Boix, Ovidi
Montllor, que demanava una plena democràcia política, econòmica i social en termes de la classe
treballadora.
També cal destacar a Raimon de cançons més contundents i trencadores, originari de Xàtiva, i que
lluny del moviment dels Setze Jutges en un principi, també havia començat a composar cançons
que van formar part del repertori de l’època. L’any 1959 havia començat a donar forma a la seva
primera cançó, Al vent, considerada la primera cançó de La Cançó, fent que la paraula vent es

Als anys seixanta es va generar a França un moviment conegut amb el nom de “La Chanson”, en el que diferents
cantants mitjançant les seves cançons van tractar temes de crítica política i social, entre d’altres. Alguns dels representants
més destacats del moviment van ser: Serge Gainsbourg, del qui en destaca la versió satírica que va fer de La Marsellesa;
Françoise Hardy; George Brassens, La mauvaise réputation, cançó que es va convertir en tot un emblema antimilitarista i Le
gorille, que va ser considerada la primera cançó contra la pena de mort; Jacques Brel, del que destaquen les cançons de
temàtica social Les bourgeois, Les singes, Jaurès; George Moustaki, La métèque (L’estranger), una cançó convertida en
l’himne dels apàtrides i desterrats, i també En mediterranée, sobre les guerres; Yves Montand, Le chant des partisans;
Charles Aznavour; Léo Ferré, Charles Trenet, Guy Béart i Boris Vian.
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convertís en un manifest contra Franco. De mica en mica es va anar introduint en els circuïts de la
Cançó, participant a concerts i recitals actuant en companyia dels Setze Jutges (per exemple,
l’octubre del 1962 els Jutges van conèixer a Raimon en un concert a Castelló de la Plana; el mateix
any va debutar a Barcelona; l’actuació conjunta amb els Jutges al Fòrum Vergés de Barcelona el
1962).
També cal destacar la presència de grups, com van ser el Grup de Folk148, més inspirat en la
cançó nord-americana i cantants protesta, Els Tres Tambors, Els Esquirols, La Trinca...
En poc més d’un any es van començar a construir les bases sobre les quals es va sustentar la
Nova Cançó, i sota aquest nom s’engloba el moviment musical integrat per aquests cantautors i
cantants. La seva tasca va servir per la normalització lingüística i cultural, dignificant la cançó com
a gènere i també a la sensibilització democràtica. La Nova Cançó va ocupar amb eficàcia els
espais de reivindicació política, abans que els polítics sortissin de la clandestinitat.
L’any 1962 és destacable també l’aparició de la revista Serra d’Or que va vertebrar el discurs
catalanista, també apareix l’editorial Edicions 62, i un any abans va aparèixer la discogràfica
Edigsa, que va donar impuls a la cançó, dedicada inicialment a l’edició de discos en català.
L’any 1963 es va celebrar el cinquè Festival de la Cançó Mediterrània, inspirat en el festival de San
Remo. La cançó candidata en principi era la cançó “Paz” d’Isidro Sola, vinculada als “Vint-i-cinc
anys de pau del règim”, però els resistents del catalanisme van col·locar la cançó Se’n van anar,
que fou cantada per Salomé i Raimon, i va obtenir el primer premi, significant un impuls a la
llengua catalana. El règim per primera vegada i de forma obligada, va emetre una cançó en català
per TVE, i a partir d’aquest moment tant els cantants com el règim es van adonar que La cançó no
era una cosa de minories, sinó que tenia una dimensió popular. Els primers continuaran cantant, i
els segons en faran censura, arribant a nivells impensables (com supressió de cançons,
prohibicions de recitals, actuacions, persecucions dels músics... fets pels quals alguns van decidir
projectar les seves actuacions a l’estranger).
L’any 1965 Joan Manuel Serrat va arribar als Setze Jutges i la seva Cançó de Matinada va
ocupar el número 1 a les llistes d’èxit a Catalunya i Espanya. Des del poder això es va veure com
un perill, i s’intentarà integrar-lo contínuament. L’any 1968 va decidir cantar en castellà, en vista de
les seves possibilitats internacionals però quan se li va proposar ser el representant espanyol a
Eurovisión va decidir que o cantava el “La, la, la” en català o que no cantava. Finalment fou
substituït per Massiel.
Aquest fet va significar per Serrat pressions i acusacions per part del règim amb una campanya de
la TVE, demanant-li que rectifiqués. Fraga i Iribarne, Ministre d’Informació i Turisme va dir “Serrat
ha muerto”, significant la prohibició de les seves cançons per la ràdio i la televisió. Amb paraules de
Serrat “A partir d’aquell dia van començar les pressions de TVE, se m’acusava de traïdor, desertor i
mentider... Anava a fora de Catalunya i jo era «Rojo separatista» i cantava a Catalunya i era un
botifler perquè cantava en castellà, alimentat pel sector radical de les dues bandes”149. En un intent
de represa de la vida professional va editar la cançó Me’n vaig a peu, lluitant amb les limitacions
dels mitjans de comunicació generals que tenien prohibida la seva presència, i també l’àlbum
“Dedicado a Antonio Machado, poeta” l’any 1969 que va tenir un gran ressó popular. Malgrat
l’escàndol d’Eurovisión, Serrat va veure com el seu índex de popularitat creixia.
Aquest fet va significar l’inici d’una crisi en el grup dels Setze Jutges i de la Nova Cançó, marcada
per la separació entre els cantants “autèntics/purs” (és a dir, que cantaven en català) i els “no

Cal destacar que el Grup de Folk, s’han agrupat de nou després de quaranta anys per fer un àlbum d’homenatge a
Xesco Boix, un dels altres fundadors del grup, anomenat Què fas, polissó? (Dismedi, 2007). També s’ha editat el llibre
Xesco Boix. Història de la nostra història (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2009), de Lluís M. Panyella i Maria-Josep
Hernàndez. Pròleg d’Eduard Estivill. Inclou un CD amb documents sonors.
149
Totes aquelles cançons. TV3. Capítol 6- 1968. De manars i garrotades. Programa presentat per Àngels Casas.
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autèntics/impurs” (que cantaven en castellà, com van ser, a part de Serrat, la Guillermina Motta i
Núria Feliu).
Cal comentar també que l’any 1975 Serrat, de gira per Amèrica Llatina va conèixer la noticia dels
afusellaments per part del règim franquista de dos membres d’ETA i tres del FRAP (Frente
Revolucionario Antifranquista y Patriota), i responent a les preguntes formulades pels mitjans de
comunicació a Mèxic, Serrat va contestar que “el dictador era un criminal”, fet pel qual es va iniciar
contra ell un procés obert d’injúries que li va impedir tornar a Espanya fins bastant temps després
de la mort del dictador.
Dins del fenomen de la Nova Cançó cal destacar la celebració del festival Sis hores de Cançó,
celebrat per primera vegada l’any 1971, seguint l’impuls dels macrofestivals dels seixanta. Se’n van
realitzar vuit edicions, més endavant sota el nom de Canet Rock celebrant el primer l’any 1975, en
el que hi van actuar “Sisa” (que el règim havia prohibit la seva actuació, i es va optar per posar un
micròfon, una cadira i un focus com si realment hi fos, mentre sonava, i la gent cantava, Qualsevol
nit pot sortir el sol), Orquestra Plateria, Maria del Mar Bonet, Pau Riba, la Companyia Elèctrica
Dharma… i van quedar immortalitzats en el documental Canet Rock (1975) de Francesc Bellmunt,
que també va realitzar el documental del mateix any La nova cançó.
Posar una data final a la Nova Cançó és difícil, ni tan sols coincideixen els membres dels Setze
Jutges, col·lectiu que va desaparèixer el 1968. En aquells anys ja no es parlava de La Nova Cançó,
sinó de La cançó, apareixent representants del què es va anomenar la Novíssima Cançó, com
Bonet, Subirachs i Llach. El que sí que es pot dir és que amb la desaparició progressiva de la
dictadura, l’esperit de resistència va anar disminuint, a la vegada que les expectatives del futur de
La Cançó no van comptar ni amb el recolzament dels polítics ni de la societat en general150. De
totes maneres, dels cantants citats n’hi ha hagut que s’han mantingut en l’activitat professional de
la música, però alguns altres ho han anat deixant151.
El 13 d’abril del 2007, el Parlament de Catalunya va concedir al grup Els Setze Jutges, la Medalla
d’Honor. Tal i com va comentar Ernest Benach152, President del Parlament:
“Avui trenquem el silenci de l’oblit per a retre reconeixement i homenatge a un grup de
persones que van trencar el silenci cultural i vital d’una dictadura, un grup de persones que
representen la lluita per ser, la lluita per recuperar la normalitat, per recuperar la llibertat
davant de les imposicions sofertes; la mateixa lluita, al cap i a la fi, que des de fa segles
manté la nació catalana i que ells van viure en l’àmbit de la cançó. Aquell grup de persones
fou conegut arreu del país com Els Setze Jutges, i la seva aparició, impulsant la Nova
Cançó, s’ha considerat un dels fets culturals catalans més importants de la postguerra (...).
Els Setze Jutges foren un alè de vida que retornava l’expressió musical del país a la realitat
del temps i del món. Foren un crit que ressonà amb força arreu del país, arreu del territori,
amb la força que dóna sumar veus, estils, visions i plantejaments diferents, empenyent un
objectiu comú. (...) Foren en definitiva, una llum que va encendre il·lusions, que va
recuperar l’autoestima de país, que va obrir camins. (...) La seva existència va significar un
salt de gegant per a la cultura d’aquest país. Van contribuir a l’impuls i la normalització de
la llengua catalana en l’espai públic (...) Els Setze Jutges han de ser, com ho serien en
qualsevol altre país, un referent. Són un exemple, no a seguir mimèticament, ja que les
realitats són ben diferents, però si un exemple que la força de la voluntat, com va dir el
savi, és imparable fins i tot davant les dictadures. Un exemple d’inquietud cultural, de lliure
150

Per a més informació sobre la fi de la Nova cançó, capítol nº13, Companys, no és això. De Totes aquelles cançons. TV3.
Programa presentat per Àngels Casas.
151
Cal destacar que el fenomen de la Cançó continua sent avui dia motiu d’homenatge. Per exemple el cantautor català
Marc Parrot ha creat el concert ‘50NC Lletra i Música’, després d’haver rebut un encàrrec del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya de muntar aquest espectable, juntament amb el dramaturg i
escenògraf, Ramon Simó, per commemorar els 50 anys de la Nova Cançó. L’espectacle es va estrenar el 26 d’agost del
2009, i recorrerà la geografia catalana i part de l’Espanyola en els propers 6 mesos. A més a més, ha publicat un CD sota el
mateix títol. Per a més informació: <http://www.marcparrot.com>
152
Acte de lliurament de la Medalla d’Honor del Parlament al col·lectiu els Setze Jutges. Palau del Parlament, 13 abril 2007.
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pensament, d’orgull de país, de recerca de llibertats, un exemple tan plural com els Setze
Jutges que compongueren el grup”.
Maria del Mar Bonet, parlant en nom d’Els Setze Jutges en la cerimònia al Parlament, va
comentar:
“Des del 19 de setembre de 1961, i durant deu anys seguits, Els Setze Jutges van tornarnos el nom de cada cosa, amb la idea indefectible de construir un món millor, més normal,
menys dissortat, més lliure i feliç. Aleshores Catalunya no tenia el seu Govern, però des del
poble emergia una agitació cultural que manifestava una claríssima voluntat de resistir en
la defensa de la nostra identitat, que des del Govern central de Madrid, amb la seva
sordesa cap a les altres cultures i llengües de l’Estat espanyol que encara ara perdura,
se’ns negava, sobretot en la llengua, la mateixa llengua en què des de València ens
arribaven, carregades de força i lirisme, les cançons de Raimon. (...) Els Setze Jutges
treballàvem per la recuperació de la nostra llengua, a partir d’unes cançons per a les quals
la nostra societat civil s’inventava escenaris i premis, sempre al marge dels mitjans de
comunicació. Preguntin-se ara, en el moment d’aquest homenatge, si la nostra tasca s’ha
resolt bé, si té continuïtat. Preguntin-se si vostès mateixos han sabut recollir la nostra
inquietud, si de debò se’n fan ressò. Ens representen, vostès, en aquest sentit? Vostès
avui volen fer-nos homenatge. Gràcies, gràcies en nom de tots els jutges per l’homenatge
d’avui. Però vull remarcar-los que el millor homenatge seria el del reconeixement a la
nostra tasca amb la promoció de la seva continuïtat, és a dir, amb la presència de cançons
en la nostra llengua, paradoxalment tan escassa, en els nostres mitjans de comunicació
públics, al llarg dels quasi trenta anys de democràcia”.
Potser aquest reconeixement de la seva tasca va arribar una mica tard, de fet dos dels Setze
Jutges ni tan sols ho han pogut veure (Miquel Porter i Delfí Abella). Tal i com va comentar Lluís
Serrahima “Al principi de la Cançó, els polítics se’n van aprofitar per projectar-se, però després ens
van deixar a l’estacada. I ens continuen deixant a l’estacada” 153 . O segons el periodista Jordi
García-Soler154:
“Que hagin tingut que passar més de 45 anys perquè els Setze Jutges hagin estat
reconeguts institucionalment com es mereixen és un signe de menyspreu, la marginació i
l’oblit al que es va voler condemnar la Nova Cançó des de la recuperació de la democràcia
i la llibertat. Una condemna mai explicitada, però que va ser executada d’una manera
implacable, especialment des dels nous mitjans audiovisuals creats per la Generalitat, en
els que la cançó catalana ha estat quasi totalment absent durant molts anys. Una
condemna dictada pels que, com Raimon ha afirmat en més d’una ocasió, van voler
arraconar a la Nova Cançó en una espècie de Museu de la Resistència Antifranquista, com
si ja només fos alguna cosa del passat. Els escassos reconeixements concedits a alguns
cantants per part de les institucions no han fet justícia a la Nova Cançó ni han contribuït a
normalitzar l’existència de la cançó catalana”.
Les cançons a destacar de la Nova Cançó Catalana són, algunes d’elles prohibides per la censura:
Joan Isaac, A Margalida, qui va ser la novia de Salvador Puig Antich, que morí executat pel règim
franquista condemnat de la mort d’un guàrdia civil.
Josep Maria Espinàs, A la vora de la nit, una versió de la cançó tradicional A la vora de la mar
on Espinàs sosté que comença un nou dia amb noves cançons, considerant-la d’aquesta manera
una versió en cançó de l’article de Serrahima.

153

Lluís Serrahima, Jutge de Jutges. 50 cançons de la cançó. Mig segle de cançons. Joaquim Vilarnau. Revista Enderrock,
núm. 159, gener 2009.
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Els Setze Jutges, 45 anys després. Ningú pot negar al grup un paper bàsic en la vida sociocultural de Catalunya fins a la
transició. Jordi García-Soler. El periódico de Catalunya. 12/04/07
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La trinca, La censura; El general bum, bum.
Lluís Llach155, Cal que neixin flors a cada instant, cançó escrita després de la mort del dictador;
L’estaca, cançó que va esdevenir un himne contra la dictadura, sent la de més projecció arreu. La
cançó s’ha versionat en anglès, francès, occità, italià, portuguès, polonès, suec, alemany,
neerlandès, basc, cors, grec, àrab i dari. També ha esdevingut l’himne de Solidarnosk, el Sindicat
polonès, i també de RAWA, l’Associació Revolucionària de Dones Afganeses. La cançó fou
prohibida per la censura en vàries ocasions, de totes maneres Llach burlava aquesta prohibició
tocant els acords, i ja que la gent del públic la sabia, la cantaven i d’aquesta manera no li podien dir
res; Abril 74; Venim del nord, venim del sud; Campanades a morts, disc inspirat en els fets del
1977 a Vitòria quan la policia va matar a 5 treballadors i va deixar desenes de ferits en el
desallotjament per la força d’una assemblea a l’església de San Francisco.
Maria del Mar Bonet (lletra de Lluís Serrahima), Què volen aquesta gent?, cançó inspirada en la
mort d’Enrique Ruano tot i que Serrahima també ha declarat que pensava amb la mort de Rafael
Guijarro Moreno a l’escriure la cançó.
Quico Pi de la Serra, La matança del porc, celebrant la mort de Franco. No és possible el què
he vist, sobre l’atemptat a Carrero Blanco; La cultura; Un dia gris a madris; Verda; Fills de
buda; El burro i l’àguila reial; La policia està al servei dels ciutadans; Si els fills de puta
volessin no veurien mai el sol.
Rafael Subirachs, Els segadors (versió).
Joan Manuel Serrat; Pare; Paraules d’amor, una de les cançons de la Nova Cançó que més ha
transcendit en el nostre imaginari col·lectiu.
Ovidi Montllor, La fera ferotge. Cançó plena de metàfores per explicar les relacions entre els
joves manifestats i els temuts cossos de seguretat de l’estat.
Raimon, Jo vinc d’un silenci; Cantarem la vida; Inici del càntic al temple, sobre un poema de
Salvador Espriu que és un cant al país; La nit, que al·ludia a la llarga foscor del franquisme; Al
vent, cançó156 que es va convertir en un símbol d’oposició a la dictadura franquista a Espanya i del
reclam per l’autonomia de la cultura catalana; D’un temps, d’un país, una de les seves cançons
més definitòries del compromís cívic, en la que canta a un demà esperançador; Sobre la pau,
dedicada al Che Guevara; Diguem no, que tal i com ell comenta “Jo deia no a unes quantes coses
molt concretes. A la por, que crec que encara existeix; a la sang; a aquesta violència que veiem
avui a Irak, per exemple; al pensament que xifra tota solució en la guerra; a la fam, contra la que
ningú fa res, i a la presó sense justícia. Sobre això es va fer aquell himne”157. Aquesta cançó va ser
una de les més prohibides.

2.4- Ez Dok Amairu
Ez Dok Amairu va ser el nom d'un moviment cultural aparegut a l'any 1965 a Euskal Herria.
Davant la realitat viscuda sota el règim militar del General Francisco Franco i dels intents d'eliminar
qualsevol manifestació cultural diferent a l'espanyola, el moviment, format majoritàriament per
Cal destacar el CD d’homenatge a Lluís Llach titulat Si véns amb mi (Picap, 2007), que inclou 31 cançons significatives
del cantant en veu de Maria del Mar Bonet, Miquel Gil, Marina Rossell, Túrnez & Sesé, Josep Tero, Pedro Guerra, Sílvio
Rodríguez i Sívia Comes, entre d’altres.
156
En el 2009 es va editar el CD col·lectiu, Gràcies, Raimon. Al vent: 50 anys, en el que hi ha participat Ai ai ai, la Coral
Sant Jordi, Dyango, Ester Formosa, Joan Manuel Serrat, Manel Camp, Miquel Gil, Pep Gimeno Botifarra i Verdcel, entre
d’altres.
En el mateix any Raimon va ser guardonat amb la medalla de la Universitat de València per la seva “Per la seva encomiable
trajectòria com a cantant compositor compromès amb la llengua i la cultura del País Valencià”.
157
El hombre que dijo no. El cantautor valenciano Raimon Pelegero puso voz a una época. Hizo que la palabra viento se
convirtiera en un manifiesto contra Franco. Ahora, al cumplir los 65 años, regresa a los escenarios, mira atrás y se pregunta
cómo pudo resistir tanta indiferencia a partir de la transición. El País, 15/01/06.
155
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cantants, a més d'escriptors i artistes, va tenir l'objectiu de reivindicar la llengua i la cultura basca,
utilitzant la cançó en Euskera, tradicional o d'autor, com a canal de reivindicació i recuperació,
convertint-se en la veu del poble basc.
Va ser Mikel Laboa qui després de conèixer el moviment de “La Nova Cançó Catalana” va pensar
que seria possible organitzar una iniciativa similar al País Basc. D'aquesta manera es va posar en
contacte amb Lourdes Iriondo (†2005) i Xabier Lete, qui van ser els primers membres del grup.
Amb el pas del temps altres músics es van sumar a la iniciativa, respectant sempre l'individualisme
de cadascun d'ells, com els txalapartaris Joxean i Jexux Artze (†2006), Julen Lekuona (†2003),
Benito Lertxundi, qui va editar un disc amb el títol “Ez dok amairu”… També va ser destacable el
compromís de l'escultor Jorge Oteiza (2003†), responsable de batejar al grup. Oteiza volia
recuperar la cultura basca creant un moviment que unís totes les disciplines artístiques, basant-se
en un conte popular basc que finalitzava amb les paraules “Ez Dok Amairu”, és a dir “molt més que
tretze”, o “no hi ha malefici”, o tal com comenta Josep Maria Espinàs, “la negació de la mala sort, la
no acceptació passiva de les circumstàncies adverses”158.
Les cançons del grup tractaven el tema de la manca de llibertat (destacant per exemple Txoria
Txori de Mikel Laboa), entre d’altres, afrontant prohibicions, multes i censures per part del règim.
Sobre el tema, Mikel Laboa va comentar “Amb la censura ens prohibien cantar, i també amb les
lletres de les cançons varem tenir enormes problemes. (…) Durant aquells temps no era fàcil cantar
en Euskera, i recordo una vegada que ens ho van demanar a Irún. El teatre estava situat a un
convent, i varem anar allà pensant que teníem el permís del bisbe auxiliar. A la segona cançó van
venir els ‘grisos’ i varem acabar a la comissaria, retenint-nos durant tres hores. Aquesta era la
situació en el franquisme i les conseqüències de la censura159. Varem tenir un paper important en
aquests moments, quan encara en el franquisme va haver-hi un ressorgiment de la cultura basca,
que havia anat caient des de la República, i varem redescobrir un munt de coses que
desconeixíem. Aquells anys no els oblidarem. Van ser importantíssims”160.
El grup va desaparèixer el 1972 després de presentar l'espectacle Baga, biga, higa. Després
d'això, els músics van seguir les seves carreres en solitari.
Amb el pas dels anys el moviment ha rebut alguns homenatges en relació al seu paper durant la
dictadura. Per exemple a l'any 2002, a la seu que Euskaltzaindia, la Real Acadèmia de la Llengua
Basca, té a Bilbao, es va organitzar una exposició recuperant la trajectòria del grup, des de la seva
creació fins a la seva dissolució a partir de textos, fotografies, retalls de premsa, documents
relacionats amb la censura, portades dels discos dels artistes, cartells, etc. Amb l'exposició a més
es volia acostar el moviment a les noves generacions.
A l'any 2003, a la Korrika (marxa reivindicativa que es realitza per tot Euskal Herria a favor de la
llengua basca) es va fer també un homenatge al moviment.
També és destacable que a l'any 2009 es va realitzar un curs de curtmetratges per a introduir als
joves en el món del cinema que a més anava dirigit a rescatar el moviment cultural “Ez Dok
Amairu”.

2.5- La Nueva Canción Latinoamericana
La Nueva Canción Latinoamericana va ser un moviment musical que va aparèixer als anys
seixanta i setanta (tot i que encara avui en dia, es segueix desenvolupant), a diferents països del
continent: Veneçuela, Xile, Argentina, Cuba, Mèxic, Uruguai... adoptant diferents noms segons
cada país.
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'Ez dok Amairu', no hay 13. Josep Maria Espinàs. El periódico de Catalunya, 10/12/08.
“Los seres humanos somos muy problemáticos”. Mikel Laboa. <http://www.euskonews.com/0029zbk/elkar2901es.html>.
Ez dok Amairu, mucho más que trece.
<https://andoaingojubilatuak.blogspot.com/2010/12/ez-dok-amairuxabier-lete.html >.
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Tal i com comenta Enrique Yepes:
“És un gènere de creació poètica i musical que va aparèixer connectat amb els moviment
d’esquerra simultanis i posteriors a la revolució cubana de 1959, amb clars objectius
ideològics i dins de l’optimisme pel triomf que Fidel Castro i Che Guevara havien obtingut a
Cuba. Es buscava crear consciència, especialment en la classe mitjana i obrera, de la
necessitat d’un canvi radical de les estructures socioeconòmiques, presentant temes
relacionats amb la repressió militar o la desigualtat social. Va buscar també fomentar un
sentit d’unitat llatinoamericana amb l’objectiu comú de ‘despertar’ i mobilitzar-se
políticament en contra de l’èl·lit i dels interessos de les corporacions multinacionals, en
particular de les nord-americanes”161.
Aquest moviment va tenir un fort compromís social, utilitzant la música com a instrument per
transformar la realitat, pretenent revitalitzar les tradicions culturals, difonent i redescobrint les
antigues cançons dels repertoris tradicionals. A més a més, la música, i sobretot la cançó
considerada de protesta, manifestava un rebuig profund a la intervenció estrangera, configurant-se
també com la portaveu de la vida dels camperols i obrers, manifestant un rebuig a la desigualtat
social que afectava als seus països.
La Nueva Canción va començar a Argentina, sota el règim del General Perón, coneguda amb el
nom de Nuevo Cancionero, caracteritzat per la música popular. L’objectiu del moviment va ser
impulsar el desenvolupament d’un cançoner nacional en renovació permanent, idees que van
quedar reflectides en el Manifiesto (1963) 162 . En destaquen cantautors com Horacio Guaraní,
Facundo Cabral, Alberto Cortez, Atahualpa Yupanqui i Mercedes Sosa (1935-2009), que es va
configurar com la veu dels desafavorits, exigint respecte, la defensa dels més vulnerables,
transmetent esperança amb els seus cants... Molts dels seus àlbums tenen components polítics, fet
pel qual fou censurada durant la dictadura militar, i no només es van prohibir les seves cançons,
sinó que també se li va prohibir cantar. En un dels seus concerts va ser detinguda juntament amb
350 espectadors, i l’any 1979 es va exiliar, degut a la inestabilitat política del país, al que retornarà
el 1982.
De la Nueva Canción Venezolana cal destacar al cantautor de protesta Alí Primera (1942-86),
contrari a la comercialització, creador i investigador de tradicions musicals de la seva terra,
membre del Partit Comunista del seu país, interessat en un programa polític d’esquerra, raó per la
qual els seus discos van ser censurats a varis països163, i a Soledad Bravo (1943), que va formar
part també de la Nueva Trova Cubana, arrel de conèixer a Sílvio Rodríguez i Pablo Milanés.
La Nueva Canción Chilena es va desenvolupar durant la dècada dels seixanta fins a principis de la
següent, constituint un dels moviments més poderosos i de més impacte en els altres països. El
moviment va intentar recuperar també la música folklòrica tradicional, a més a més de tractar
temes socials i polítics mitjançant les cançons. Els integrants més importants del moviment van ser
Inti-Illimani (1966), Quilapayún (1965), Violeta Parra (1917-1967) i Víctor Jara (1932-1973), qui
van contribuir en el procés d’elecció del candidat socialista Salvador Allende el 1970, i en el
desenvolupament del seu programa de govern. Amb el cop d’estat de Pinochet el 1973, alguns
d’ells van ser assassinats (Víctor Jara), i d’altres, com Quilapayún o Inti-Illimani es van veure
forçats a l’exili.
Cal destacar el paper clau que va tenir Violeta Parra, considerada la Mare de la cançó xilena. Tal i
com ella creia “L’obligació de cada artista és la de posar el seu poder creador al servei dels homes.
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La Nueva Canción Latinoamericana. Enrique Yepes: <http://www.bowdoin.edu/~eyepes/latam/nuevacanc.htm> (web no
disponible, 2021)
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Disponible a la web de Mercedes Sosa: <http://www.mercedessosa.com.ar/arcon/nuevocancionero.htm>
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Aquest cantant i molts d’altres, com Sílvio Rodríguez, Daniel Viglietti, Amparo Ochoa, Mercedes Sosa, van participar
l’any 1983 al concert “Abril en Managua. Concierto por la paz en Centroamérica” després de la revolució sandinista.
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Ja ha passat de moda el cantar als rierols i a les floretes. Avui la vida és més dura i el patiment del
poble no pot quedar desatès per l’artista”. Algunes de les seves cançons destacables són: Al
centro de la injusticia (Violeta i Isabel Parra), que relata la pobresa, desigualtats i injustícies que
amaga Xile; La carta, escrita a París i que descriu la mort del seu germà per participar en una
vaga; La esperanza (co-escrita amb Luis Advis) una declaració d’intencions que pretén acabar
amb la pobresa; Los pueblos americanos, que parla de la unió de tots els pobles deixant de
banda fronteres i guerres; Yo canto a la diferencia (co-escrita amb Isabel Parra) “Yo canto la
diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario, no canto”.
I també destaca Víctor Jara, una de les grans veus de la cançó xilena i que es va convertir en un
referent internacional. Segons ell:
“El cant és essencialment humà, brolla de la naturalesa complexa de l’home i cau en els
altres com la llum del sol o la pluja, com un crit a la seva consciència. Cada cançó és un
cicle que posseeix la seva pròpia atmosfera i sentit i nosaltres, en cada pas, hem volgut
respectar-los. (...) El nostre repertori va més enllà de les fronteres del nostre país”164.
Durant el cop d’estat de Pinochet l’any 1973 per derrocar la dictadura de Salvador Allende, fou
detingut a la Universitat Tècnica de l’Estat i confinat a l’Estadi Nacional. Posteriorment serà
traslladat a l’estadi de Xile, lloc on va ser torturat i assassinat165. Algunes de les seves cançons
destacables són: Soldado, Canto Libre, El aparecido, El derecho de vivir en paz, Manifiesto,
Marcha de los trabajadores de la construcción i Muchachas del telar, entre d’altres.
La Nueva Trova és la versió cubana de la Nueva Canción Latinoamericana. Tal i com comenta
Enrique Yepes.
“Apareix a meitat dels 60 com expressió de l’alegria i l’orgull amb que les generacions joves
percebien els canvis revolucionaris a Cuba, de les noves relacions socioculturals que
s’estaven formant i de solidaritat amb les lluites per la justícia social en altres països
llatinoamericans” 166.
Es va establir com a moviment a partir d’un concert de Sílvio Rodríguez167, Pablo Milanés i Noel
Nicola a l’Havana el 1965. També destaquen Sara González, Vicente Feliú i Amauri Pérez.
Entre els anys 1960 i 1980 la Nueva Canción Latinoamericana va ser censurada i prohibida per les
dictadures establertes, on molts artistes van ser perseguits u obligats a exiliar-se davant la
repressió, que en alguns casos es va dur fins a les últimes conseqüències (Víctor Jara). Amb la fi
de les dictadures, el retorn dels músics als seus països es va convertir en grans esdeveniments.

Comentari fet l’any 1966 en la presentació que va fer del primer disc del grup Quilapayún.
36 anys després de la mort del cantautor, es va iniciar l’exhumació del seu cos. A més a més es van detenir dues
persones més per la presumpta implicació en la mort del músic –fins al moment hi havia un sol imputat-. Tal i com va
comentar la seva viuda Joan Jara, “L’assassinat de Víctor és un símbol mundial de les violacions als drets humans, esclarir
el què va passar seria un triomf, una demostració de que no pot haver-hi impunitat pels crims contra la humanitat”. Per a
més informació: Detienen en Chile a dos presuntos autores del asesinato del cantautor Víctor Jara. La muerte del músico se
convirtió en un símbolo de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. El país, 26/05/09. El 5
de desembre del 2009 finalment fou enterrat amb els honors que fa 36 anys li van ser negats.
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La Nueva Canción Latinoamericana. Enrique Yepes: <http://www.bowdoin.edu/~eyepes/latam/nuevacanc.htm> (web no
disponible, 2021)
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De Sílvio Rodríguez cal destacar la gira que va dur a terme durant l’any 2008 per totes les presons cubanes.
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3. ANYS 70:
Els anys 70 no tenen res a veure amb la dècada anterior. El Rock és ample i tot hi té cabuda, el
públic es diversifica, es despersonalitzen les masses, el so es menja la paraula donant veu als
instruments… van ser anys on el somni hippie es va esvair, s’havia acabat el luxe de poder somiar
amb la utopia. Això es va veure reflectit per l’aparició del moviment Punk, com a resposta social i
cultural dels joves urbans que no han conegut l’esplendor hippie i que pateix les conseqüències
d’una conjuntura molt degradada. El món va entrar en una etapa d’incerteses motivades per varis
esdeveniments que van marcar la nova generació:
1970- Salvador Allende, president de Xile. Separació dels Beatles. Mort de Jimi Hendrix i Janis
Joplin.
1971- Bangladesh independent. Festival de Bangladesh. Imagine de John Lennon.
1972- Encontre Nixon-Mao. Matança de Derry a Irlanda del Nord Bloody Sunday. Glam rock.
1973- Cop d’estat a Xile. Crisi del petroli.
1974- Dimissió de Nixon a causa de l’escàndol Watergate. Caiguda de Haile Selassie I a Etiòpia.
1975- Mort de Franco. Fi de la Guerra del Vietnam.
1976- Apartheid a Sud-Àfrica. Carter, president EUA. Naixement del Moviment Punk.
1977- Mort d’Elvis. Saturday night fever.
1978- Apogeu del disc sound. S’anuncia el cd.
1979- Unitat Monetària Europea. Margaret Thatcher, primera ministra britànica. Concert No
Nukes. Festival de Kampuchea. Explosió del heavy metal. Pink Floyd edita The wall. Mor Sid
Vicious.

3.1- 1971- Concert de Bangladesh
Amb l’empenta dels últims macroconcerts hippies celebrats a finals dels 60, l’any 1971, George
Harrison i Ravi Shankar van organitzar el Concert per Bangladesh, amb companyia de Ringo
Starr, Eric Clapton, Bob Dylan, Leon Rusell, Billy Preston, entre d’altres. Es va celebrar al Madison
Square Garden de Nova York, sent una de les reunions més importants mai vistes per recaptar
fons per Bangladesh, regió nacionalista que el 1971 es va independitzar del Pakistan de l’Est,
veient sobre el seu terreny la més absoluta de les atrocitats de la guerra: fam, morts (1 milió de
persones), 10 milions de Pakistanesos de l’Est desplaçats a la Índia, afectats per la fam, manca de
sanitat, còlera i altres malalties mortals, a més a més dels problemes provocats pels aiguats i
inundacions de l’època estacional.
Al concert s’hi van reunir 40.000 persones i es van aconseguir 35 milions de pessetes, on els
cantants van actuar gratuïtament i van cedir també els drets de les seves cançons, així com també
de la suma de les vendes d’un LP triple anomenat, The Bangladesh Concert. Els beneficis foren
destinats a UNICEF, que van facilitar nutrició bàsica als infants (teràpia de rehidratació oral, ORT, sal, sucre i potassi-) aigua neta, així com mantes i roba pels refugiats. George Harrison, que va
composar i interpretar la cançó Bangladesh al llarg del concert, va crear també “The George
Harrison fund for UNICEF”, fundació que dóna suport a l’organització per donar assistència als
infants que es troben en països que pateixen crisis humanitàries. Actualment aquesta fundació
continua donant suport als programes d’UNICEF a Bangladesh.

3.2- 1979- Concert No Nukes, Kampuchea i The music for Unicef concert: a
gift of song
El 1979 es va celebrar el concert-rally de cinc dies al Madison Square Garden de NY, del 19 al 23
de setembre, organitzat per Jackson Browne, Joni Mitchell, Bonnie Raitt i l’organització anti-nuclear
No Nukes i MUSE (Musicians United for Safe Energy, grup d’artistes i activistes que treballen per a
un futur no nuclear), on hi van assistir 75.000 persones. El concert es va presentar per donar
suport a les fonts d’energia més segures, on les grans estrelles de la música americana van
declarar la seva oposició a l’ús de l’energia nuclear, aconseguint a través de la música, augmentar
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la consciència ecològica. Es perseguia també prevenir el transport que no fos segur de residus
radioactius per tot EUA, així com posar fi als residus nuclears que no fossin necessaris en territori
americà. Els beneficis del concert es van destinar al moviment anti-nuclear, amb l’objectiu de dur a
terme una política de residus radioactius coherent i sostenible pel govern d’EUA. El 1982 es va
editar una pel·lícula que es va filmar durant la gravació del concert, No Nukes. En aquest hi van
participar The Doobie Brothers, Crosby, Stills and Nash, James Taylor, Bruce Springsteen, entre
d’altres.
Aquest any també es va celebrar un concert a Hammersmith Odeon a Londres per recaptar diners
per la gent de Kampuchea, Cambotja, que durant el 1975 i el 1979 va viure sota el règim polític de
terror de Pol Pot, on 2 milions de persones –que llavors eren una tercera part de la població- van
morir assassinades. El 1979 es va posar punt i final al règim de Pol Pot. El concert, The concert
for Kampuchea, va ser organitzat per Paul McCartney, que hi va actuar conjuntament amb The
Who, The Clash, The Grateful Dead, Beach Boys i Jefferson Starship, entre d’altres.
I també es va celebrar a l’Assemblea General de Nacions Unides a NY un concert benèfic titulat
The Music for Unicef Concert: a gift of song. L’objectiu del concert va ser aconseguir fons per
Unicef, a més a més de marcar l’inici de l’any internacional del menor. La idea del concert va ser de
l’empresari Robert Stigwood, dels Bee Gees i de David Frost.
Els músics que van participar al concert van ser Abba, Bee Gees, Andy Gibb, Olivia Newton John,
John Denver, Earth, wind and Fire, Rita Coolidge, Rod Stewart i Donna Summer, cedint els drets
d’autor de les seves cançons i actuacions, a l’organització.
Aquest concert va ser enregistrat i gravat en un àlbum, incloent dues cançons gravades entre tots
els assistents del concert que es van incloure a principi i final del disc.

3.3- Folk Singers
Durant els anys 70 van reaparèixer els Folk Singers, amb cançons que recollien el millor de la seva
original protesta social. A destacar, Bob Seeger, que cantava el desànim juvenil del Detroit
Industrial amb les seves fàbriques metal·lúrgiques, sent l’expressió del proletariat urbà, i Bruce
Springsteen, considerat per molts com el successor de Bob Dylan, portaveu immers en el món
laboral, crític amb els polítics i les classes més elevades, es va convertir en l’ídol dels joves més
combatius.
Com a grup de rock britànic cal destacar a Pink Floyd, amb l’obra anti-totàlitaria The Wall (del que
també se’n va fer un llargmetratge), cançó que va estar prohibida a Sud-Àfrica durant l’apartheid:
“We don't need no education/ We don't need no thought control/ No dark sarcasm in the classroom/
Teachers leave the kids alone/ Hey, teacher, leave the kids alone!/ All in all it's just another brick in
the wall/ All in all you're just another brick in the wall”.

3.4- Guerra del Yom Kippur168
L’esdeveniment més important que va marcar la generació dels setanta va ser la guerra del Yom
Kippur on els àrabs davant la victòria israeliana van reaccionar amb el tall del subministrament
petrolífer. Davant d’això el món va reaccionar amb un clima d’angoixa que va provocar parlar del
racionament i no pensant només en el curt termini sinó també a llarg termini.
La guerra va afectar negativament al món musical. Per una banda molts músics no podien
planificar gires a Europa ja que al no disposar de benzina es podien quedar immobilitzats. A la
vegada la manca d’energia impedia que els instruments tinguessin prou voltatge per poder-se
168

Per a més informació llegir Sierra i Fabra, Jordi (1991) La generació Rock. Barcelona: Columne Jove, Divulgació. Capítol
8 “Crisi”, pp. 99-112. Capítol que s’ha resumit per fer aquest apartat.
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connectar, afectant als sistemes de llum, altaveus... Les bandes importants podien llogar els seus
propis generadors però el cost s’afegia a la resta repercutint a l’entrada del concert, de manera que
es va optar per tancar els circuits europeus durant unes setmanes.
Per una altra banda la manca de primeres matèries, va perjudicar a la fabricació dels discs, ja que
depenien dels derivats del petroli, i no hi havia material per fabricar-los ni fundes o plàstic per
envasar el material... de manera que un èxit podia morir per manca d’aquests materials que el feien
possible i així es va començar a potenciar el senzill en detriment de l’LP. La indústria discogràfica
va decidir apostar per talents que ja tenien un èxit segur enlloc d’apostar per altres de nou. Així
entre el 74 i 76 van sorgir pocs noms: Mike Oldfield, Queen, Supertramp, Abba, Bruce Springsteen
(Born to run, un dels himnes de la dècada).
A la vegada la indústria musical es va veure perjudicada per les disposicions contaminants
formulades per la majoria de països. L’impulsor de lleis preventives va ser Estats Units, però al
veure la difícil aplicació de mesures a determinades indústries, es va fer enrere, cosa que no van
fer els altres països, davant la por de començar a sentir paraules com pol·lució, desgast, extinció...

3.5- Glam Rock o Gay power169
Fruit de la Revolució Social viscuda en els darrers anys, el col·lectiu homosexual es va veure
afectat, i va donar forma i impuls al glam rock. Va ser un estil de música rock popular durant els
anys 70, aconseguint sobretot un cim i un declivi l’any 1973. Era més important el vestuari i la
decoració de l’escenari durant el concert, que no pas la música. Els cantants masculins sovint
vestien andròginament, l’exemple més famós és David Bowie170, però també cal destacar T-Rex –
Marc Bolan-, Alice Cooper i Roxy Music. L’ambigüitat sexual va esdevenir un joc. Els líders però no
van pretendre crear o participar d’aquesta revolució, sinó oposar-se a una altre, el sexe i la
violència, que van ser els grans fronts socials dels últims anys. Es buscava la igualtat home dona, i
la música va intentar crear un front comú perquè en el sí de l’homosexualitat i bisexualitat, els
artistes donats a la controvèrsia, lluitaven buscant una desmitificació en les seves paròdies, texts,
poses… volent crear conscienciació d’igualtat entre homes i dones.

3.6- Punk
A Anglaterra la situació econòmica, social i política durant els anys 60, i amb la crisi del petroli, va
venir marcada per una de les taxes d’atur més altes d’Europa (3 milions d’aturats), un creixement
dels barris pobres, difícil situació d’un ampli sector de la societat –el proletariat urbà-… a la vegada
que els somnis de les generacions anteriors no tenien res a veure amb la realitat del moment.
Tot això va generar un gran moviment de protesta del que es va desenvolupar la música Punk
Rock. Punk significa escombraries, brutícia, prostituït, depravat… i el punk Rock era el Rock de les
escombraries. Els joves es sentien cada vegada més marginats del sistema, i els seus lemes eren
simples: “No hi ha futur”. Molts joves tenien aquesta visió, veient que la societat s’havia convertit en
“espectacle” de consum i la gent en objecte passiu. Aquest lema tallava qualsevol signe de
supervivència, fet que es podria dir que el moviment ja va néixer mort. Així doncs, es pot dir que
neix el 76, arriba al cim el 77 i el 78 mor, tot i que n’hi ha alguns que afirmen que el punk mai
morirà.
El punk va anar lligat a una estètica: crestes, roba militar (denotant una posició allunyada de
l’utòpic somni de pau i amor de la generació hippie, i una actitud de lluita contra els paràmetres
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Extret de Sierra i Fabra, Jordi (1986) Historia de la Música Rock. Vol II. Del Underground al Glam Rock. Barcelona:
Edicomunicación. pp. 87-104.
170
El cantant David Bowie el febrer del 2010 va editar un doble compacte benèfic amb versions de les seves cançons més
representatives, comptant amb la col·laboració d’artistes de la talla de Carla Bruni, John Frucsiante o Duran Duran,
destinant els beneficis a War Child.
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socials), esvàstiques171 (fent-les servir com a símbol provocador)… Finalment es va convertir en
una moda, comercialitzant-ne l’estètica.
L’essència del punk va anar entrant en un espiral de controvèrsies que van anar deformant-ne
l’essència. El seu missatge però va ser escoltat a tot el món, i la música va servir per demostrar el
què passava per la vida de tota una generació, demostrant que era més efectiu un micròfon i una
guitarra que un casc i una arma. Musicalment va ser un crit desesperat i les guitarres van esdevenir
fusells, a part de que la veu, no era necessari que fos bona, simplement només havia de cridar
quina era la realitat del moment.
Els grups més importants de música Punk van ser els britànics Sex Pistols i The Clash, tot i que
també van destacar: The Damned, Johnny Thunders Heartbreakers, Richard Hell, Flowers of
Romance, The Vibrators, Siouxsie and The Banshees i Los Ramones, als EUA.
Els Sex Pistols172 fou un grup de punk britànic creat el 1975 per Johnny Rotten, Steve Jones, Paul
Cook i Sid Vicious. Del seu àlbum God Save The queen, amb menys d’una setmana en van
vendre 200.000 còpies, però va ser retirat del mercat poc després pel menyspreu amb que les
lletres tractaven la figura de la Reina. Un mes després, els Sex Pistols van provocar un escàndol al
fer un concert pel Tàmesis en la barca Queen Elisabeth i interpretar, coincidint amb les noces de
plata de la Reina d’Anglaterra, Anarchy in UK 173 , quan es trobaven a l’alçada del parlament
britànic. Mitja dotzena d’embarcacions els van obligar a amarrar ordenant silenci, però ells van
continuar tocant, No fun. Finalment els van tallar la corrent, i després d’una batalla de bastons i
cops de peu, van ser detinguts. El fet va tenir grans repercussions internacionals, ja que a part de
l’interès que va desencadenar en la premsa d’Europa i EUA, va determinar que el punk havia
deixat de ser una anècdota del rock que sorgia a Londres per transformar-se en un moviment amb
identitat pròpia que prometia innovacions impredictibles. No obstant, el gener de 1978 el grup es va
dissoldre en la seva primera i accidentada gira per EUA (la major part de les actuacions es van
suspendre a última hora, de 23 llocs només van poder realitzar 3 concerts) esdeveniment que va
marcar l’ascens d’altres bandes adscrites al punk i va donar noticia de la varietat d’aquesta visió
del rock: menyspreu de la musicalitat convencional, tendència a l’elaboració de temes molt breus, i
composicions molt primàries però crítiques i radicalitzades en el pla polític i nihilistes en l’individual.
The Clash va ser una banda britànica de punk formada el 1976 per Terry Chimes, Mick Jones,
Keith Levine, Paul Simonon i Joe Strummer. Compromesa amb una política d’esquerres, mostra a
les seves cançons postures radicals contra el racisme i el neofeixisme incipient de la dècada dels
80. L’univers polític, econòmic i social són expressats tant en les paraules com en els fets.
Proposen més, parlen de política, de solucions futures i sobretot d’acció. El seu millor disc es titula
London Calling (1979). Es van dissoldre el 1985174.
A diferència dels Sex Pistols, The Clash van voler portar el punk més enllà, mostrant que era
possible canviar la societat. El 1980 van editar el seu tercer disc Sandinista, un triple CD al preu
d’un, seguint els seus propis principis i rendint un petit homenatge a la revolució Sandinista de
Nicaragua del 1979.

L’ús de l’esvàstica ha portat a confusions. En realitat estaven molt lluny de simpatitzar amb idees nazis. Els punks veien
als negres, jueus, hindús, i qualsevol immigrant propers a la causa punk, ja que també suportaven l’exclusió i la injustícia
social. El component racista mai va estar en l’essència del moviment però com s’ha dit sí que els ha portat a confusions, per
exemple, l’intent d’acostament que el partit britànic neo nazi, National Front, va realitzar per captar adeptes en les files del
punk.
172
Extret de: Larousse (2003) Diccionario de Música. Barcelona: Spes Editorial, S.L. p. 259.
173
Com a repte i reclam, van signar el seu contracte amb el segell A&M, davant el Buckingham Palace, coincidint amb el dia
de l’aniversari de la Reina d’Anglaterra.
174
Ibid. P. 79.
L’any 1978 The Clash va participar en el festival Rock contra el Racisme celebrat al Regne Unit. Trenta anys després s’ha
celebrat el concert Love Music, Hate Racism, per la mateixa consigna que el que es va celebrar el 1978: frenar el pas al
Partit Nacional Britànic a les eleccions locals.
171
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3.7- Bob Marley
Robert Nesta Marley va néixer a Jamaica el 1945 i es va convertir en un dels mites de la història de
la música reggae, un estil que va néixer de la mà dels hereus dels esclaus africans a Jamaica i que
representa una música espiritual, un cant a l’esperança i una arma de combat contra l’opressió de
Babilònia, és a dir, el poder blanc, el símbol de la colonització europea, de l’Imperialisme i del
poder que ha oprimit a la gent negre durant segles. Es converteix en un cant de protesta i en
l’anhel espiritual de retornar a Àfrica. Els seus orígens es troben en el mento, una barreja del
folklore Africà amb el jazz, el gospel i el calipso que va aparèixer a Jamaica durant la dècada dels
quaranta. Aquesta música va lligada al principal moviment religiós de l’illa, la religió rastafari175, que
va germinar com a moviment polític gràcies al predicador jamaicà Marcus Garvey (1922-1926, anys
en que va impulsar el rastafarisme) que va estendre la utopia de crear un estat negre a Àfrica, lliure
de la supremacia i del domini de l’home blanc, amb la característica de no acceptar els valors
imposats per la ideologia dominant.
Bob Marley de jove es va sentir motivat per la música, fet que va formar part, juntament amb Peter
Tosh i Bunny Livingstone del grup The Teenagers, que més tard es va anomenar The Rudeboys,
després de Wailing Wailers, i eventualment el nom s’escurçava sent The Wailers, que cantaven
cançons de reflex de la dura vida dels joves rebels urbans dels suburbis de Kingston, i finalment
amb entrades i sortides d’antics i nous membres, crearia Bob Marley and The Wailers.
Marley va estar molt influenciat per la religió Rastafari sobretot quan el 1966 Haile Selassie I va
visitar Jamaica. Amb anterioritat, el 1930 els seguidors de Marcus Garvey es van convèncer de la
naturalesa divina de Ras Tafari Makonnen o Haile Selassie I, quan va ser proclamat Rei d’Etiòpia, i
segons una vella profecia, alliberaria a la raça negre del domini blanc. Els rastafaris el van
reconèixer com a l’últim descendent del Rei Salomó i la Reina de Saba, i creien que era la
reencarnació de Jesucrist i Jehovà en una sola persona, el representant de Déu a la terra.
Marley es va convertir en un personatge amb gran influència política. Cal destacar el concert que
va realitzar el 5 de desembre 1976 al Parc dels Herois Nacionals de Kingston a Jamaica, en
reivindicació de la pau a les àrees pobres de la ciutat, on les faccions guerreres havien portat
confrontació i assassinats. Per aquest concert es va acostar al primer ministre socialista Michael
Manley, proposant-li realitzar el concert gratuïtament i que fos lliure de matisos polítics. Però no fou
així, ja que Manley va anunciar que les eleccions es celebrarien poc després de l’esdeveniment.
Bob va rebre amenaces per part del partit opositor del candidat de dretes Edward Seaga, ja que
van veure la idea de Marley com una forma de recolzament del partit oficial, i en resposta, varis
pistolers van entrar a casa seva i fou ferit. Dues nits després va tocar davant de 80.000 persones,
desafiant als seus agressors i una vegada finalitzat aquest va decidir exiliar-se durant 14 mesos.
El 1978 pistolers dels dos partits rivals de Jamaica van demanar a Bob que retornés per
l’esdeveniment One Love Concert. Aquest es celebraria per confirmar una treva declarada per les
faccions en guerra dels barris de Kingston, que estaven enfrontades fins al punt d’iniciar una guerra
civil, el dia 22 d’abril, el dotzè aniversari de la visita de Haile Selassie I a l’illa. Quan va acabar el
concert, Bob va cridar a l’escenari el Primer Ministre Manley i el seu enemic polític Edward Seaga
i va fer que es donessin les mans davant 100.000 persones. Per aquest motiu Marley va rebre la
medalla de la Pau de Nacions Unides a Nova York.
A finals d’any va visitar Àfrica per primera vegada, viatjant inicialment a Kenya, després a Etiòpia,
lloc espiritual Rastafari. El 1979 Bob Marley va tocar en un concert a l’Estadi de Harvard a Boston
per recaptar fons pels lluitadors de la llibertat africana. El 1980 el grup va ser convidat oficialment
Aquesta religió s’acompanya de símbols de resistència, com la bandera Garveista, amb el color vermell, que simbolitza la
sang vessada pels màrtirs negres, el color or, que eludeix a la riquesa de la mare terra i el verd, que fa referència a la
vegetació d’Etiòpia. Etiòpia simbolitzava a la vegada tot Àfrica pels descendents d’esclaus Jamaicans. També és important
el distintiu físic del cabell, amb les rastes, ja que tallar-se o pentinar-se està totalment prohibit, a la vegada que representen
un símbol de les seves arrels africanes i de l’ànsia de rebel·lió.
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pel govern recentment alliberat de Zimbabwe per tocar en la cerimònia d’independència de la nova
nació. El 1981 va rebre l’Ordre del Mèrit de Jamaica, en reconeixement per la seva inestimable
contribució a la cultura del país.
Bob Marley va morir el 1981. Jamaica va entrar en un estat de shock, el Parlament va tancar les
portes durant 10 dies. Es va realitzar el funeral estatal amb presència de les principals autoritats
jamaicanes, i es van fer 7 segells de correus en el seu honor i es va erigir una estàtua en la seva
memòria. El 2001 Bob Marley va ser premiat pòstumament amb un Grammy per tota una vida
dedicada a la música i també amb una estrella al Passeig de la Fama de Hollywood.
Les cançons rastafaris estan impregnades d’una crítica a la societat dominant, on és important
afermar les arrels africanes, forjant una consciència racial. De Bob Marley cal destacar les
següents cançons: Get up, stand up “Get Up, Stand Up, stand up for your right (3 times)/ Get Up,
Stand Up, don't give up the fight”; Freedom Time; Hypocrites; Selassie is the Chapel;
Revolution; Pound Tet a blow, com a tema profètic, ja que poc després la lliura esterlina es va
devaluar; Arise Blackman Arise; Jah Live, una negació musical de la informació de la mort de
Haile Selassie I a Etiòpia; War, una versió d’un discurs de Haile Selassie I a les Nacions Unides
“Until the philosophy which hold one race / Superior and another inferior / Is finally and permanently
discredited and abandoned / Everywhere is war, me say war”; Zimbawe, un himne per Rodèsia,
que després seria alliberada, adoptant el nom de Zimbawe; So much trouble in the world; Africa
Unite, que a l’àlbum mostra les banderes de les nacions independents; Redemption Song, “Won’t
you help to sing these songs of freedom?/ ‘Cause all I ever have: Redemption songs/ All I ever had:
Redemption songs: These songs of freedom, these songs of freedom”; Survival, que va ser un
àlbum en homenatge a la solidaritat Pan-africana; Simmer Down, una crida a la pau i en contra de
les bandes que s’enfrontaven a Kingston; i també la cançó Punky reggae Party, influenciat per la
música punk, ja que va trobar molta proximitat entre aquesta ideologia i la rastafari.

112

4. ANYS 80:
1980- Ronald Reagan EUA. Guerra Iran-Irak. Mor John Lennon.
1981- Intent de cop d’estat a Espanya. Atemptat a Reagan. AOR (Adult Oriented Rock) als EUA. Mor
Bob Marley.
1982- Michael Jackson, Thriller. Es posa a la venda el cd.
1983- L’Institut Pasteur aïlla el virus de la SIDA. Michaeljacksonmania mundial. Comença el poder del
vídeoclip.
1984- Assassinat d’Indira Ghandi. Fam a l’Àfrica. Reelecció de Ronald Reagan. Do they know it’s
Christmas time?
1985- L’OMS adverteix el perill de la SIDA. Concert Live Aid a Londres i Filadèlfia. We are the world.
Cantaré, cantarás.
1986- Accident a la central nuclear de Txernobil.
1987- Forat a la capa d’ozó.
1988- Retirada de la URSS d’Afganistan. George Bush, president d’EUA. Festival a Londres en honor
de Nelson Mandela. Gira d’Amnistia Internacional.
1989- Cau el mur de Berlín. Invasió de Panamà. Comença la difusió mundial de la música rap.
1990- Fi de la URSS. Iraq envaeix Kuwait. Concert a Berlín per celebrar la caiguda del mur en què es
representa The Wall.

4.1- Introducció
Tal i com diu J. S i Fabra (1991:128) la dècada dels vuitanta va venir marcada per una sèrie
d’esdeveniments pels quals fou anomenada per uns la “dècada perduda, i per altres la dècada
fantasma”.
El noranta per cent dels grups punk van desaparèixer i el radicalisme es va anar perdent passant a
la insubstancialitat i reiteració de les noves músiques com la música disco, amb l’apogeu de les
discoteques (Saturday night fever, John Badham), el new wave, el cool wave, el rock cibernètic, els
new romantics, l’ska… A Anglaterra però va reaparèixer el heavy metal176, mantenint l’agressivitat.
Va aparèixer el què es va anomenar AOR, Rock Orientat per/ per a Adults, fet que va significar que
el rock perdia el seu últim foc i poder juvenil, superant les barreres generacionals, fet que podem
trobar a pares i fills als mateixos concerts. En aquests anys van desaparèixer dues estrelles
importants en el panorama musical, John Lennon i Bob Marley, significant la mort de la joventut i
records de molta gent.
L’any 1981 es va produir la primera emissió de l’MTV (MusicTeleVision) retransmetent videoclips
les 24 hores del dia, on la música es passa a convertir en efecte i sensació visual, amb el culte a la
imatge i personalitat, destacant a Michael Jackson, Madonna, Bruce Springsteen, Prince... naixent
el fenomen Fans, que van fer incrementar les vendes musicals.
En el camp de la música i la pau el rock continua fent sentir la seva veu sobre temes com els drets
humans, crisis humanitàries, llibertat i també sobre el medi ambient.

4.2- Rock i causes socials
El que va marcar precedent en el camp de la pau durant aquesta època va ser el naixement de
festivals on la música es va posar al servei de causes socials, moments en que tot i que hi havia
precedents anteriors destacats, la unió de músics per a causes justes es va internacionalitzar.

L’any 1979 es produeix l’explosió del heavy metal, com a dura oposició a les idees establertes i còmodes de la societat
així com la hipocresia del fals pacifisme. Als 80 destacaran Metallica, Megadeth, Bon Jovi, The Cult, Guns 'N'Roses, Iron
Maiden, Motorhead, Scorpions, AC/DC, etc.
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4.2.1- Do they know it’s Christmas?
A finals de 1984 Bob Geldof (un dels pioners en el moviment punk) es va quedar impressionat de
la situació econòmica d’Àfrica després de veure un reportatge de la BBC de Michael Buerk sobre
Etiòpia, on set milions de persones estaven amenaçades de mort degut a la fam i malalties
provocada per la sequera que patia la regió de Sahel, també per la dislocació de la guerra entre el
govern d’Etiòpia contra Eritrea i Tigré, així com per les polítiques de col·lectivització de l’agricultura
aparentment despietades i il·limitades (Govern de Mengistu).
Davant d’aquesta situació, va decidir escriure una cançó titulada Do they know it’s Christmas?,
conjuntament amb Midge Ure, reunint a músics britànics del moment per gravar el tema. Aquesta
agrupació es va anomenar Band Aid, convidant a participar a integrants de Duran Duran, Culture
Club, U2, Bananarama, Phil Collins, Paul Young…
Es va convertir en un dels discs més venuts d’Anglaterra durant el Nadal177 del 1984, encapçalant
el número 1 a les llistes musicals britàniques i a altres països, es van vendre 3.000.000 de còpies
al Regne Unit, 8.000.000 de còpies a tot el món i es van recaptar 12.000.000 d’euros que es van
destinar a Etiòpia, sota la fundació creada per Bob Geldof, Band Aid Trust.
La cançó emfatitza en la idea de que el món ha d’anar a una, amb la idea de que la gent faci
alguna cosa pels altres:
“It's Christmas time; there's no need to be afraid / At Christmas time, we let in light and we
banish shade / And in our world of plenty we can spread a smile of joy / Throw your arms
around the world at Christmas time / But say a prayer to pray for the other ones / At
Christmas time / It's hard, but when you're having fun / There's a world outside your
window / And it's a world of dread and fear / Where the only water flowing is the bitter sting
of tears”.
Aquesta cançó va provocar que altres músics nacionals i estrangers seguissin amb l’exemple i
d’aquesta manera es van crear altres Band Aid, i a l’estiu del 1985 s’havien gravat vint discs
similars, com per exemple a Alemanya, Band Für Afrika, que va gravar la cançó Nackt Im Wind,
1985; a França, Chanson Sans Frontiers; també la cançó Tears are not enough de Northern
Lights a Canadà; també se’n van crear a Àustria i Austràlia, a Noruega, amb el tema All of us; a
l’Antiga Yugoslavia, Yu Rock Mission... així com d’altres concerts celebrats sota el mateix lema a
l’Antiga URSS, Japó...178
L’any 2004, 20 anys després de Do they Know it’s Christmas? Es va gravar una nova versió de
la cançó, sota iniciativa de Bob Geldof, titulada Band Aid 20 per commemorar el 20è aniversari de
la cançó original. Aquesta vegada els beneficis recaptats es van destinar a Darfur, Sudán, país que
estava patint una greu crisi humanitària. Hi van participar quaranta artistes, entre ells, Robbie
Williams, Dido, Sugababes, Fran Healy, Bono, Ms Dynamite, Tom Chaplin (Keane), Joss Stone,
etc.
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Aquesta iniciativa va intentar aprofitar el Nadal com a excusa, per tal de sensibilitzar a la societat de la situació africana,
en una època de l’any on les sensibilitats generals es poden considerar més susceptibles. També per Nadal, es va dur a
terme el festival anomenat Yes weekend! Festival, celebrat el 2008 a Sant Vicenç de Castellet, Bages, Barcelona. Es va
incloure dins la campanya ‘Per a un consum responsable al Nadal’, impulsada pel Consell per la Pau i la Solidaritat i
l’Ajuntament de Manresa. En el 2009 es va realitzar la segona edició del festival, a Manresa, seguint amb l’objectiu de
transmetre un missatge de solidaritat. Els grups que hi van participar, ho van fer de forma solidària, rebaixant les seves
tarifes. D’altra banda es va destianar el 20% de la recaptació de la taquilla del festival a una ONG.
178
Per a més informació: DVD Live Aid, July 13, 1985 The day the music changed the world.
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4.2.2- We are the world, We are the future i We are the world-Haiti
La iniciativa britànica anterior i el context africà van generar també una resposta americana. El Rei
del Calypso Harry Belafonte va tenir la idea de contactar amb Ken Kragen, mànager de grans
estrelles, i van decidir trucar al Michael Jackson, -el qui va ser el Rei del Pop, mort el juny del
2009-, que juntament amb Lionel Richie van escriure la cançó We are the world, i decidint unir a
la vegada als artistes més populars del moment a Estats Units amb el nom USA for Africa (USA,
United Support of Artists for Africa 179), amb el productor Quincy Jones, per enregistrar el tema
conjuntament. N’hi van participar 50, entre ells, Paul Simon, Cyndi Lauper, Bob Dylan, Bruce
Springsteen, Diana Ross, Ray Charles, Tina Turner, Stevie Wonder, Bob Geldof… Es va gravar el
tema, i es va editar un àlbum complet i altres materials per recaptar fons per Àfrica per pal·liar la
fam i la gran sequera africana de la dècada. Es van recaptar més de 62 milions de dòlars, que es
van distribuir en projectes contra la fam a Àfrica (un 90%) enviant menjar, medicaments i materials
varis, com roba i mantes, i a EUA180 (un 10%), per lluitar també contra la fam del país.
La cançó We are the world en menys de 7 dies, es van vendre més de 7 milions de singles i 4
milions i mig d’LP. El divendres 5 d’abril de 1985, a tres quarts i cinc de quatre, cinc mil emissores
de ràdio de tot el món van emetre simultàniament la cançó, convertint-se en la més escoltada
alhora per tota la humanitat (J. Sierra i Fabra, 1991:129). La lletra diu així:
“There comes a time when we heed a certain call/ When the world must come together as
one/ There are people dying/ And it’s time to lend a hand to life/ The greatest gift of all/ We
can’t go on pretending day by day/ That someone, somewhere will soon make a change/
We are all part of god’s great big family/ And the truth, you know, love is all we need/ We
are the world, we are the children/ We are the ones who make a brighter day/ So let’s start
giving”.
El 16 de maig del 2004 es va celebrar un concert al Circ Massimo de Roma We are the future sota
el lema “La Pau al món és possible i els infants són la resposta”. Darrera d’aquesta iniciativa s’hi
troba al productor de We are the world, Quincy Jones que va comentar “Amb aquest
esdeveniment volem donar un toc d’alerta perquè el món se n’adoni dels patiments que viuen els
infants”.
L’esdeveniment es va realitzar a favor dels infants afectats per la guerra, la pobresa i la violència.
Segons els organitzadors del concert en l’última dècada 2 milions d’infants han mort a causa dels
conflictes armats, 6 milions van ser ferits i 12 milions van perdre les seves llars. En els països en
vies de desenvolupament 30.000 infants menors de 5 anys moren cada dia per causes evitables.
És per això que es va decidir realitzar aquest concert, amb la presència de músics d’arreu del món,
palestins i israelians, africans, llatins i europeus, com Carlos Santana, Alicia Keys, Andrea Bocelli,
Fher (el cantant de Maná), Josh Groban, Herbie Hancock, Juanes, Noa, Khaled, Youssou N’Dour,
Zucchero... així com amb el suport d’Angelina Jolie, la model Naomi Campbell, la tennista Serena
Williams, els futbolistes Pelé i Francesto Totti, l’ex-boxejador Muhammad Ali, líders
governamentals... També hi van participar els grups de teatre musical Stomp i Cirque du Soleil, on
tots plegats van manifestar que volien un futur millor.
Aquest concert es va emmarcar en la III Conferència del Glocal Forum que intenta equilibrar i
enfortir les relacions aprofitant les oportunitats globals i els interessos econòmics, socials i culturals
de la comunitat local. El concert va ser gratuït, però tant els drets de la cançó We are the future de
Quincy Jones, com donacions, publicitat i els ingressos recaptats pels drets de retransmissió (MTV
i MTG) es van destinar a la construcció i manteniment anuals de 6 centres infantils a Etiòpia,
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<http://usaforafrica.org>
Cal destacar també que als EUA, i sota iniciativa de USA for Africa, es va realitzar, l’any 1986, una cadena humana
formada per 7 milions de persones “Hands Across America”, que creuava el país des del Pacífic a l’Atlàntic, per
conscienciar sobre la fam i recaptar fons per afrontar les necessitats dels qui passaven gana al país.
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Eritrea, Sierra Leone, Afganistan, Rwanda i Cisjordània. S’ha editat també un DVD del concert, i
una gravació en viu del concert. Hi van assistir prop de mig milió de persones.
L’any 2010, arrel del terratrèmol que va afectar a Haití el 12 de gener el productor del We are the
world, Quincy Jones, va supervisar la gravació d’una nova versió, We are the world- Haiti,
actualitzant lleugerament parts de la cançó, durant el mes de febrer del 2010, conjuntament amb
Lionel Richie, amb l’objectiu de recollir fons per ajudar a millorar la situació del país. Hi van
participar més de 70 artistes i cantants, cares noves de la primera versió, entre ells Celine Dion,
Kanye West, Barbra Streisand, Tony Bennett, Carlos Santana i el raper Lil Wayne entre d’altres. La
cançó es va presentar a escala mundial el 12 de febrer del 2010 durant la cobertura de la cadena
americana NBC dels Jocs Olímpics d’hivern de Vancouver. Es va gravar un videoclip enregistrat
per Pau Hagáis.
La catàstrofe viscuda per Haití va generar una resposta solidària musical provinent de diferents
llocs del món. Per exemple el músic cubà Chucho Valdés i Ambaixador de la Bona Voluntat de la
FAO va enregistrar una cançó anomenada Haití volverá, destinant els drets a la recuperació del
país devastat.
A Madrid es va realitzar també un concert a la sala El Sol amb la participació d’uns dotze músics,
entre ells, Javi Ruiz, Paul Collins, Amaral, Nacho Vega, Carlos Tarque i Rubia, i Víctor Coyote
entre d’altres, destinant els beneficis recaptats a Intermón Oxfam181. A nivell espanyol el productor
Carlos Jean va reunir a varis dj’s i músics per recaptar fons pels damnificats, amb la iniciativa
“Mezclando por Haití” a la discoteca Pacha de Madrid. També cal comentar que el cantant
espanyol Julio Iglesas va viatjar al país arrel de la catàstrofe, entrevistant-se amb el president René
Préval.
A nivell americà es va dur a terme una marató televisiva organitzada per la cadena Univisión
anomenada “Hope for Haiti Now”, en la que hi van participar Madonna, Shakira, Beyoncé, Jay-Z,
Rihanna, Bono i The Edge, Alicia Keys, Christina Aguilera, Justin Timberlake, Bruce Springsteen i
Coldplay entre d’altres. L’espectacle es va editar en CD que es podia descarregar mitjançant
internet, assolint un èxit sense precedents, els beneficis del qual es van destinar a les víctimes. La
mateixa experiència es va repetir a nivell llatí, anomenada “Unidos por Haití”, també per recaptar
fons pels damnificats comptant amb la participació de més de vint artistes hispans de la talla de
Gloria Estefan, Juanes, Shakira, Richy Martin, Enrique Iglesias, Thalia, Paulina Rubio, Ricky
Martin, Olga Tañón, entre d’altres.
Una altra iniciativa a destacar va ser la gravació de la cançó Everybody hurts del grup REM però
versionada per 21 artistes, entre ells i elles, Rod Stewart, Leona Lewis, Robbie Williams, Jon Bon
Jovi, James Blunt, Susan Boyle, Cheryl Cole i Michael Bublé, entre d’altres, per ajudar als
damnificats. A més a més es va enregistrar un vídeo mostrant imatges dels cantants i d’haitians, a
més d’imatges de la catàstrofe. La cançó es va posar a la veda en mp3 i en compact disc, titulat
“Helping Haiti, Everybody hurts”. REM va cedir tots els seus drets de la cançó.

4.2.3- Cantaré, cantarás, I will sing, you will sing
L’any 1985 després del “We are the World”, va néixer la resposta llatinoamericana amb la cançó
“Hermanos, cantaré, cantarás (I will sing, you will sing)” cantada per un conjunt d’intèrprets
llatins units per recaptar fons per les campanyes d’Unicef, destinant el 90% dels guanys recaptats a
Amèrica Llatina i el 10 % a Àfrica. Alguns dels cantants que hi van participar van ser Verónica
Castro, Celia Cruz, Placido Domingo, Emmanuel, José Feliciano, Julio Iglesias, Rocío Jurado,
Valeria Lynch, Menudo, Palito Ortega, Pimpinela, José Luís Rodríguez, entre d’altres.
La lletra de la cançó anima a unir-se per transformar la realitat:
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<http://www.facebook.com/pages/Musicos-por-Haiti/290775565929>
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“Quiero ser, un puerto en el mar, ser ese compás, que te devuelva el rumbo. Quiero ser, un
lugar de paz y no dejar jamás, que se te acabe el mundo. Amigo, amigo no hay nada que
temer estoy contigo. Y después de la oscuridad esperando está un nuevo día. Cantaré,
cantarás...”.

4.2.4- Live Aid, Versió etíop del Live Aid i Live 8
Harvey Goldsmith i Bob Geldof veient que aquestes iniciatives no serien suficients per pal·liar la
fam, concretament a Etiòpia, van impulsar la idea de fer el mega concert anomenat Live Aid, d’una
durada de 25 hores que va ser simultani al Wembley Stadium de Londres i al John F. Kennedy
Stadium de Filadèlfia182, celebrat el 13 de Juliol de 1985. El símbol del concert va ser una guitarra
convertida en el continent africà o el continent africà amb el mànec d’una guitarra. Al Live Aid van
cantar els Who, Paul McCarthney, George Michael, U2, Elton John, David Bowie, Thompson Twins,
Madonna, Bryan Adams, Bryan Ferry, Boomtown Rats, Paul Young, Elvis Costello, Queen, Style
Council, Spandau Ballet, Adam Ant, Ultravox, Sade, Sting, Dire Straits, Bob Dylan, Alison Moyet,
Beach Boys, Simple Minds, Pretenders, Phil Collins i part dels Rolling Stones, entre altres. Al
concert hi van assistir 162.000 persones, 90.000 a Filadèlfia i 72.000 a Londres, més de mil cinccents milions de telespectadors de 150 països del món. Es van recaptar 80 milions de dòlars, que
es van destinar per finançar projectes de salut, agricultura i rec, enviant tones de gra, llet en pols,
sucre, oli vegetal, galetes energètiques, llenties, provisions mèdiques i vitamines, així com land
rovers, tancs d’aigua, camions, creuers per transportar el material aconseguit, tendes hospitalàries,
llavors, sistemes de rec... a set països d’Àfrica, a Moçambic, Txad, Burkina Faso, Níger, Mali,
Sudan i Etiòpia183.
Posteriorment es va editar un disc, amb el que van obtenir 140 milions de dòlars convertint-se en el
disc benèfic de majors vendes fins llavors, i també un DVD, editat el 2004, Live Aid, July 13, 1985,
the day the music changed the world.
El 25 de maig del 2003 es va celebrar una versió etíop del Live Aid, sota el lema “Un Birr per un
compatriota” -Birr- moneda etíop-, que dóna nom a una organització creada per lluitar contra la
fam i la pobresa. Van recaptar un milió i mig de dòlars per pal·liar la crisi alimentaria que vivia el
país. Hi van participar els vuit vocalistes més famosos d’Etiòpia, i també van gravar una cançó
apel·lant a la població a lluitar junts per treure el país de la pobresa “Lluitem contra l’enemic amb
l’aixada i la pala. Per passar de ser receptors d’ajuda a aconseguir les nostres metes. Bandera
nostre, símbol d’unitat i victòria, on és la teva virtut si no pots salvar al país dels horrors de la
pobresa?”. El país vivia de nou una crisi alimentaria provocada per la combinació de la sequera i
l’extrema pobresa dels seus habitants. El risc a morir era el doble respecte el 1984, la fam afectava
a 6 milions de persones i 15 milions vivien en perill. Davant d’aquesta situació Bob Geldof va
criticar a la Unió Europea per la manera com estava portant la crisi alimentaria actual d’Etiòpia, “la
Unió Europea ha estat patètica i espantosa (...) La situació demostra que els programes de
superació de la fam de les passades dècades no han funcionat” 184.
LIVE 8, The long walk to justice. Durant els dies 2 de Juliol al 6 de Juliol del 2005 es van celebrar
10 concerts gratuïts organitzats per Bob Geldof a les ciutats de Londres, Paris, Berlín, Roma,
Filadelfia, Toronto, Tokio, Moscou (països del G8), i a Johannesburg –que va comptar amb el
recolzament de la Fundació Nelson Mandela, al que hi va assistir- i Escòcia. En el concert hi van
participar més de 150 bandes, 1.250 artistes i músics d’arreu del món (tot i que es va criticar
l’eurocentrisme), com per exemple Madonna, U2, Coldplay, REM, Elton John, Paul McCartney,
El mateix any a França es va gravar l’àlbum Tam Tam pour l’Ethiophie, per combatre la fam a Etiòpia.
Per a més informació: DVD Live Aid, July 13, 1985 The day the music changed the world.
Per a més información sobre la qüestió relativa del destí dels fons aconseguits tant de la cançó Do they know it’s Christmas
time? Com del concert Live Aid: Dangerous Pity de David Rieff, revista Prospect, nº112, Juliol 2005, i autor del llibre “A
bed for the night: humanitarianism in crisis”, Vintage. En aquest article qüestiona el fet de que l’ajuda procedent d’ambdues
iniciatives així com l’ajuda procedent d’altres ONG, van donar suport al projecte de reasentament de població impulsat pel
govern de Mengistu.
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Declaracions de Bob Geldof: <http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_2941000/2941386.stm>
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Bjork, Jamiroquai, Youssou N’Dour, Green Day, Annie Lennox... entre molts d’altres. Hi van assistir
dos milions d’espectadors en directe, i més de 3.000 milions de telespectadors d’arreu del món, ja
que va ser retransmès a més de 140 països a través de la televisió, ràdio, internet i telèfons mòbils.
Els concerts van coincidir amb el vintè aniversari de la celebració del Live Aid i també amb la
cimera que els països del G8 van celebrar a Glenegales, Escòcia, el 7 de juliol, i es van emmarcar
dins la campanya internacional Make Poverty History (Confina la pobresa a la història), una coalició
internacional d’ONG i fundacions benèfiques (a Espanya la campanya té el nom de Pobreza Cero)
que busquen reduir a la meitat la pobresa global el 2015, i aconseguir que els líders mundials
compleixin amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni firmats l’any 2000. Així els
esdeveniments no pretenien recaptar diners, sinó que es volia conscienciar a l’opinió pública i
aconseguir justícia política pressionant als líders del G8 a erradicar definitivament la pobresa,
perdonar el deute extern, incrementar l’ajuda cap aquests països i canviar les regles del comerç
internacional perquè siguin més justes. En paraules del promotor Harvey Goldsmith “Serà una
manera de pressionar als líders mundials. És l’oportunitat perquè d’una vegada, aquests vuit líders
ajudin a un continent que està morint-se”.
Durant els concerts es van instal·lar pantalles gegants en les que es recordaven les condicions
amb les que viuen els africans, així com vídeos sobre la campanya Live 8, sobre els infants
africans que viuen al carrer, sobre els orfes de Nkandla, sobre el deute extern, missatges de
Nelson Mandela, de Bono... disponibles a la pàgina web. També hi apareixien noms i cognoms de
la gent que va decidir sumar-se a la campanya Live 8, llista signada per 30 milions de persones i
que fou entregada a Tony Blair, que assumia la presidència del G8.
Bob Geldof, també va demanar als músics que evitessin desqualificacions contra els líders polítics
a l’escenari. La consigna era establir complicitat amb els líders, pressionant amablement als països
del G8 perquè la pobresa fos la principal prioritat de l’agenda durant la reunió celebrada a Escòcia.
Al concert de Londres hi va assistir Koffi Annan, l’antic Secretari General de les Nacions Unides, en
el què va declarar:
“Live 8 pot ajudar realment a canviar el món… he vingut per a expressar el meu agraïment
als artistes que estan dedicant el seu talent a una causa tan important. És meravellós veure
a tanta gent jove compromesa amb aquesta campanya anti-pobresa. Aquesta generació
pot fer que la pobresa sigui història. Ells creuen que un món millor és possible si nosaltres
tenim la voluntat de construir-lo. Aquestes són les veritables Nacions Unides. El món
sencer s'ha unit a favor dels pobres”.
Si aquests concerts van tenir influència en la reunió del G8 es veurà amb el temps, però el què sí
és clar és que al finalitzar la cimera, el G8 va pactar incrementar l’ajuda a Àfrica fins a 42.000
milions anuals pel 2010 i la cancel·lació del deute multilateral a 18 països per valor de 34.000
milions d’euros.

4.2.5- Música contra l’Apartheid
Durant els anys vuitanta va anar naixent un moviment musical d’oposició a l’apartheid sud-africà.
L’apartheid va significar la separació racial entre la minoria blanca governant i la majoria de color
(bantus, mestissos, indis i paquistanesos), vigent a Sud-àfrica fins les primeres eleccions generals
celebrades el 1994 en les que Nelson Mandela va ser escollit president. Aquest règim es va
instaurar l’any 1948 i es va traduir en certes realitats tals com la classificació de la població per
races, també la divisió del país per zones racials, empresonament dels africans sense feina,
prohibició de reunions públiques, autorització de la detenció i l’empresonament sense dret a judici...
A més a més la música fou prohibida, ignorada, censurada i suprimida 185 , però tot i això va
185

Per a més informació: Rhythm of resistance, Black south African music. Jeremy Marre, Chris Ausin. 1988 Hartcourt Films.
2000 Shanachie Entertainment Corp. En aquest documental s’entrevisten a grans figures de la música del país com
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sobreviure en la clandestinitat a la vegada que va servir per fer ressò, fora del país, dels fets que
s’estaven vivint. També és destacable que durant aquest període, no només la música sinó també
la dansa, va servir per mostrar oposició al règim. És el cas de la dansa anomenada Toyi-toyi,
utilitzada en les protestes per tal d’intimidar a l’exèrcit, i s’acompanyava de cançons improvisades o
conegudes, o eslògans polítics, per la lluita per la llibertat.
La resposta musical que es va generar davant d’aquesta realitat va ser molt enèrgica i provinent de
diferents llocs del món. Del país van destacar els cantants Lucky Dube, l’astre del reggae sudafricà que va utilitzar el seu repertori rebel per denunciar el sistema antinatural de discriminació
racial que va ser l’apartheid. També el cantant Vusi Mahlasela conegut com “La veu” que va tenir
un rol predominant durant la fi de l’apartheid, incloent en el seu repertori cançons per la lluita per la
llibertat, sobre el perdó i la reconciliació. I Vuyisile Mini 186 , compositor, líder polític i poeta
compositor de Bewar Verwoerd, sobre l’artífex de l’apartheid, Hendrik Verwoerd. I Miriam Makeba
(1932-2008) coneguda amb el nom de Mama Afrika, qui va ser una de les grans figures de la
música popular del país (exiliada durant 30 anys) que va lluitar incansablement per la fi de
l’apartheid, reclamant la fi de la desigualtat i de les injustícies, el reclam de la llibertat, el respecte
als drets de les dones i la pau, convertint-se en una gran activista pels drets humans i en el símbol
de les classes oprimides, mitjançant els seus actes i cançons.
També van destacar els músics blancs sud-africans com Johnny Clegg, conegut amb el sobrenom
de Zuglú blanc, tant per la seva música d’inspiració africana com per la seva notable història durant
l’apartheid, sent detingut en nombroses ocasions per menysprear les lleis racials de l’època que va
prohibir i censurar la seva música. Va crear un grup anomenat Juluka, juntament amb un músic de
carrer sud-africà, fet que va significar una infracció directa de les lleis de segregació cultural del
règim patint varies vegades la persecució de les autoritats públiques i agressions racials. Va fundar
una banda mixta racial anomenada Savuku. D’ell destaca l’àlbum Work for all i Third world child, en
el que hi destaca la cançó Asimbonanga, una petició de llibertat per Nelson Mandela, i en la que
també anomena a Steve Biko, Victoria Mxenge i Neil Agget, líders de la lluita per la llibertat sudafricana. Un dels altres cantants destacables va ser David Kramer, amb repertori de cançons
prohibides pel règim per mostrar empatia amb aquells implicats en la lluita de l’apartheid. I també
important Roger Lucey, qui durant el règim va descriure mitjançant les seves cançons la realitat
del sistema, documentant les injustícies racistes 187. Finalment destaca la cantant i activista Sharon
Katz, introduïda en els circuits de música negre clandestina des de ben jove, aprenent la música
africana. Quan Mandela va ser alliberat, va retornar al país (es va exiliar als EUA durant l’estat
d’emergència) participant en rallis musicals cantant sobre la unitat i la transició pacífica
democràtica. Va ser la creadora d’un cor multicultural i multilingüe anomenat “When voices meet”.
També va impulsar la gira The peace train, on dalt d’un tren per la pau, ella i 150 artistes van iniciar
una gira pel país a favor de la pau i informant a la societat sobre les eleccions previstes pel 1994.
D’Europa, una de les cançons que va servir per obrir els ulls al públic europeu sobre la realitat sudafricana va ser Biko, escrita per Peter Gabriel188 el 1980 sobre el dirigent polític negre que va
morir assassinat per la policia de seguretat sud-africana, tot i que el govern del país va arxivar el
cas dient que no hi havia responsabilitat criminal en la seva mort. Aquesta cançó va formar part

Ladysmith Black Mambazo, Philip Tabane i Malombo, The Mahotella Queens… i es descriu també com era la música Zulú
als carrers de Soweto, dels cants i danses de la gent, sobre un concurs musical nocturn…
186
Per a més informació: Amandla! A revolution in four part harmony. Lee Hirsch. Kwela Productions, Metrodome, 2004.
Pel·lícula que analitza l’important rol que va exercir la música i la cançó en la lluita per abolir l’apartheid a Sud-africà i
aconseguir la llibertat. La història es centra en la figura de Vuyisile Mini.
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Per a més informació: Stopping the music. Douglas Mitchell, Michael Dreewett. South Africa 2002. Freemuse.
Documental sobre la història del cantautor Roger Lucey i del policia de seguretat encomanat a finalitzar amb la seva carrera
musical durant els anys d’apartheid.
188
De Peter Gabriel cal comentar que juntament amb l’emprenedor Richard Branson han impulsat la iniciativa anomenada
“The Elders”, on un grup eminent de líders globals, ofereixen la seva influència col·lectiva per donar suport a la construcció
de la pau, per ajudar a adreçar les majors causes del patiment humà i per promoure els interessos compartits de la
humanitat. Alguns dels participants són Nelson Mandela, Desmond Tutu, Ela Bhatt, Graça Machel, Mary Robinson, Martti
Ahtisaari, entre d’altres. Per a més informació: <http://www.theelders.org/>.
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d’un procés que va marcar el canvi, atraient l’atenció pública internacional sobre la situació que es
vivia al país.
D’Estats Units d’Amèrica destaca el músic compromès amb el país Paul Simon qui va enregistrar
l’àlbum Graceland gravat a finals dels vuitanta, majoritàriament a Sud-àfrica amb músics i grups del
país, com per exemple Ladysmith Black Mambazo i Okyerema Asante. En aquell moment Paul
Simon va ser acusat de trencar el boicot cultural imposat a la resta del món en contra de
l’apartheid, tot i que molts d’altres ho van veure positivament ja que es mostrava el talent dels
músics sud-africans, i en cap moment es va donar suport al règim establert. L’any 2002 va editar
l’àlbum “South African Freedom Songs”.

4.2.5.1- Artists United Against Apartheid i Sun City
El 1985 es va crear l’organització Artists United Against Apartheid189, un projecte ideat pel Little
Steven Van Zandt (guitarrista de la banda d’Springsteen) per augmentar la consciència als
cantants, actors, governs i ciutadans sobre les condicions de l’Apartheid a Sud Àfrica i que
recaptaven diners per The Africa fund, organització que beneficiava als presos polítics i a les
seves famílies a Sud Àfrica, per les necessitats educacionals i culturals a l’exili, i educació en el
treball de grups anti-apartheid als Estats Units d’Amèrica190.
En aquest any es va gravar l’àlbum anomenat Sun City, a on hi apareixia el tema Ain’t gonna play
sun city, un himne rocker que feia referència al mega complex hotel-casino-entreteniment turista al
nord-oest de Sud-Àfrica, al que els músics declaraven que no hi tocarien, en protesta a l’apartheid.
A l’àlbum hi van aparèixer altres temes com No more apartheid, Revolutionary situation, Let me
see your I.D, The struggle continues i Silver and gold.
Hi van participar Ringo Starr, Zak Starkey, Bob Dylan, Bono, Jackson Brown, Gil Scott-Heron,
Sting, Run-DMC, Bruce Springsteen, Bonnie Raitt, Peter Gabriel, Afrika Bambaataa i Jimmy Cliff,
entre d’altres.
Els objectius principals del projecte Sun City van ser: educar als ciutadans dels països que
donaven suport al Règim sud-africà sobre la real naturalesa i efectes de l’apartheid, donar suport i
coratge internacional al moviment anti-apartheid i a l’alliberació nacional del moviment de Sud
Àfrica, focalitzar en l’exagerat racisme practicat a Sud Àfrica i poder veure millor el creixent racisme
que existeix en els nostres propis països.

4.2.5.2- Freedom Festival on Clapham Common i Nelson Mandela Concert
L’any 1986 el grup britànic Artists United Against Apartheid va celebrar el Freedom Festival on
Clapham Common a Londres. Primer es va fer una marxa cap a Clapham Common, anomenada
Freedom march, on hi van assistir 100.000 manifestants. Cap a mitja tarda es van reunir 250.000
persones per escoltar als artistes expressar la solidaritat amb la gent de Namíbia i Sud Àfrica, amb
les seves paraules i la música, i escoltar els representants de l’ANC (African National Congress,
moviment d’alliberació nacional sud-africà), de SWAPO (Organització Popular de l’Àfrica sudoccidental) i al AAM (Moviment Anti Apartheid Britànic). Es van anar celebrant concerts benèfics,
recaptant diners per aquestes tres organitzacions, però la resposta immediata per recaptar fons
fou un concert celebrat el 1988: The Nelson Mandela 70th Birthday Tribute Concert, al Wembley
Stadium. El concert va posar èmfasi en la figura de Nelson Mandela i altres presos polítics sudafricans i de Namíbia, que lluitaven per una societat democràtica i no-racial. El concert va comptar
amb el recolzament de la Campanya pel Desarmament Nuclear i Amnistia Internacional. Fou una
crítica a l’Apartheid Sud-africà i els beneficis es van destinar al Moviment Anti-apartheid i a varies
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<http://www.kathyszaksite.com/suncity.html>
La informació es va extreure de la següent pàgina web, actualment no disponible
<www.littlesteven.com/albums-suncity.html>
190

120
organitzacions d’ajuda als infants de Sud Àfrica i a organitzacions sud-africanes que patien els
atacs racistes del règim. Hi van assistir 72.000 persones, més 1 bilió d’audiència televisiva a 60
països.
Dos anys després d’aquest concert el 1990, se’n va celebrar un altre al mateix estadi comptant
amb la presència de Nelson Mandela.
Sobre Nelson Mandela cal destacar les cançons que li han dedicat com Bring him back home de
Hug Masekela; Free Nelson Mandela de Jerry Dammers; Sing our own song d’UB40; Don’t
give up de Peter Gabriel i Kate Bush; Why can’t we live together, de Sade; Mandela Day de
Simple Minds; i Siyajabula, de Sharon Katz191, escrita el dia en que Mandela fou alliberat.

4.2.6- Red Wedge
A aquestes dues iniciatives, Artists United Against Apartheid i la campanya antiapartheid Free
Nelson Mandela, s’hi va afegir el col·lectiu britànic anomenat Red Wedge, fundat per Billy Bragg i
Paul Weller. L’Anglaterra dels 80 vivia enfrontaments entre el govern i les classes populars, degut a
les privatitzacions, on 200.000 miners van iniciar una vaga i es van enfrontar a les forces de l’ordre
l’any 1984, a part de protestes antinuclears i la guerra de les Malvines. Molts artistes ja havien pres
posició en contra de l’anomenada Dama de Ferro, Margaret Tatcher: Paul Weller, Elvis Costello
amb l’àlbum Punch The Clock, en el que hi ha la cançó Shipbuilding, sobre la guerra de les
Malvines, els Smiths, The Queen is death… creant així un veritable moviment organitzat dels
músics d’esquerra que tenia com a objectiu el recolzament electoral al Partit Laborista en vista de
les eleccions de 1987. El col·lectiu es va anomenar Red Wedge, que durant dos anys va funcionar
com un veritable organisme d’educació i de coordinació dels joves a nivell local i com a comitè de
sensibilització davant el Partit Laborista de Bill Kinnock. Es van fer molts espectacles i concerts per
recollir els fons necessaris per prosseguir la lluita dels miners anglesos. Arribades les eleccions
Margaret Tatcher va guanyar de nou les eleccions, però el partit Laborista va tenir el major
increment de vots entre joves de 18 a 24 anys i és fàcil pensar que el col·lectiu va exercir influència
sobre ells. En el col·lectiu hi van participar Madness, The Communards, Housemartins, Elvis
Costello, Working Week, Jerry Dammners, The Smiths i Tom Robinson.

4.2.7- Conspiracy of Hope
L’any 1986 Amnistia Internacional va commemorar el seu 25è aniversari i va dur a terme el
concert itinerant Rock Conspiracy of Hope, per Estats Units d’Amèrica, on hi van actuar U2,
Sting, Peter Gabriel, Bryan Adams, Lou Reed, Joan Baez, Bob Dylan... Es van celebrar sis
concerts a diferents ciutats, recaptant 3 milions de dòlars i 45.000 nous membres a l’organització,
en un mes. L’últim concert als Giants Stadium de Nova Jersei, va ser televisat per la MTV i s’hi van
sumar com a convidats especials Joni Mitchell, Muhammed Ali, Miles Davis i The Police, grup que
va tancar la gira.

4.2.8- Human Rights Now!
L’any 1988 amb motiu del 40è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, Amnistia
Internacional va decidir fer un tour anomenat Human Rights Now! per celebrar els èxits
aconseguits en el moviment dels Drets Humans i per introduir la idea bàsica de protecció dels Drets
Humans a través del poder dels mitjans a milions de persones de tot el món. En molts països, va
augmentar el numero de socis a l’organització. Es va tocar a divuit països en sis setmanes,
expressant la universalitat de la Declaració dels Drets Humans durant la gira. Hi van actuar Bruce
Springsteen, Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman i Youssou N’Dour, entre d’altres.
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Per a més informació sobre ella i la seva organització Peace Train: <http://www.sharonkatz.com/>
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Amnistia Internacional al llarg de la seva història ha anat celebrant varis concerts per donar a
conèixer la lluita dels defensors dels Drets Humans d’arreu del món. Deu anys després de la gira
Human Rights Now! l’any 1998 amb motiu del cinquantè aniversari de la Declaració Universal dels
Drets Humans, va celebrar un concert a París amb la participació de Radiohead, Alanis Morisette,
Peter Gabriel, Asian Dub Foundation192, Tracy Chapman i Youssou N’Dour, entre d’altres. Molts
dels cantants van accedir a actuar gratuïtament, ja que el dret a fer música, ballar i cantar és un
dels trenta drets humans fonamentals consagrats en la Declaració Universal i encara avui, hi ha
músics i cantants que són silenciats perquè no actuïn o condemnats si ho fan193.
L’any 2008 Amnistia Internacional va impulsar la campanya anomenada “The price of silence”, per
commemorar el 60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Per promoure la
campanya van utilitzar una cançó del grup colombià Aterciopelados, qui van adaptar la seva
Canción protesta per crear El precio del silencio, una edició especial a benefici d’Amnistia
Internacional. La cançó desprèn idees de que els drets humans comencen a casa, i que la gent del
món està unida per lluitar per aquests drets. A més a més es va editar un vídeo en el que hi van
participar Julieta Venegas, Natalie Merchant, Emmanuel Jal, Hug Masekela, Angelique Kidjo, entre
d’altres, enregistrat a Bogotà, París, Londres, Miami, Los Ángeles i Sud-àfrica194. El vídeo obra
amb un pròleg escrit per la poeta i activista pels drets humans Alicia Partnoy detinguda dos anys
durant la dictadura militar Argentina, presentat per Laurence Fishburne.

4.3- Bruce Springsteen
Durant aquesta època cal destacar Bruce Springsteen, que va saber transmetre la veu del
panorama gris i fosc de les classes baixes nord-americanes, el romanticisme d’una esperança
utòpica, la soledat... amb els seus poderosos texts carregats de sèries preocupacions socials i
morals. Es va convertir en un líder carismàtic capaç d’assumir el paper de portaveu del proletariat
americà (idees que queden reflectides en el seu àlbum, Darkness on the edge of town).
De les seves cançons i àlbums cal destacar American Skin 41 shots, una cançó sobre la brutalitat
policial de Nova York, on dos policies van disparar 41 trets a un jove negre; Nebraska (1982) en el
que reflexiona sobre temes com l’atur, la injustícia social, la intolerància; el 1984 va editar Born in
the USA, que va generar polèmica195; l’àlbum The Ghost of Tom Joad del 1995, que retrata la
precarietat laboral, el mal tracte a la immigració i altres misèries del capitalisme i The Rising
(2002), un homenatge a les víctimes dels atemptats de l’11 de setembre:
“Can't see nothin' in front of me/ Can't see nothin' coming up behind/ I make my way
through this darkness/ I can't feel nothing but this chain that binds me/ Lost track of how far
I've gone/ How far I've gone, how high I've climbed/ On my back's a sixty pound stone/ On
my shoulder a half mile of line / Come on up for the rising/ Come on up, lay your hands in
mine/ Come on up for the rising/ Come on up for the rising tonight”.
De l’àlbum del 2005 Devils and dust, cal destacar la cançó amb el mateix títol sobre la guerra
d’Iraq i les confusions d’un soldat davant les seves accions.
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Del grup cal destacar que han composat una òpera sobre el líder libanès Gadafi i han creat una Associació sense ànim
de lucre, ADFDE amb la que ensenyen música a joves que es troben en situacions desfavorables (exclusió social, refugiats,
conflictes econòmics…) del Regne Unit duent a terme tallers musicals i actes musicals amb la participació dels joves que
han participat als tallers. Per a més informació: <http://www.adfed.co.uk/> (web no disponible, 2021)
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Sobre música i drets humans cal destacar l’organització danesa creada el 1999, FREEMUSE – FREEDOM OF MUSICAL
EXPRESSION (<http://www.freemuse.org/>) que es basa en la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions
Unides, que defensa la llibertat d’expressió dels músics i compositors a nivell mundial, i que està en contra de la censura
arbitrària i de la persecució dels músics. Els seus objectius són documentar violacions dels Drets Humans i discutir els seus
efectes en la vida musical; informar als mitjans de comunicació, a les organitzacions de drets humans i al públic en general;
recolzar als músics necessitats, observar els seus processos i desenvolupar una xarxa global de recolzament als músics i
compositors amenaçats.
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<http://www.youtube.com/watch?v=xevGz8_MBKk>
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La cançó Born in the USA fou escollida per la campanya presidencial de Reagan el 1984, a disgust de Bruce.
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4.4- R.E.M
R.E.M és un grup americà que es va formar el 1980 a Anthens, Georgia, i està integrat per Peter
Buck, Michael Stipe, Mike Mills i Bill Berry (que abandona el grup el 1997). Es va anar configurant
com un grup de tarannà marcadament ecologista i polític. El grup va participar en diverses
campanyes públiques incloent entrevistes, anuncis a televisió sobre la SIDA, Greenpeace, el dret a
l’avort o el racisme, sobretot amb l’impuls personal de Michael Stipe, però també a l’activisme
polític dels altres, fet que se’ls va catalogar com a grup polític i radical. Als EUA han estat
considerats activistes polítics, un aspecte molt important i rellevant al país. Fins i tot el seu club de
fans s’ha convertit en una oficina d’informació constant, publicant treballs monogràfics sobre
qüestions com el medi ambient i altres temes d’interès general.
L’any 1984 van editar el seu àlbum Reckoning, amb la cançó Southern Central Rain, plena
d’al·lusions a la contaminació industrial i a la pluja àcida. El 1986 amb l’àlbum Life’s Rich Pageant,
adopten una notòria i evident actitud política, reivindicativa, ecologista i compromesa. D’aquest cal
destacar les cançons:
-Cuyahoga. És un decidit himne ecologista, ambientada en el riu Apalachee, riu a on es van
massacrar indis americans per part de la civilització blanca: “Let’s put our heads together and start
a new country up/ Our father’s father’s father tried, erased the parts he didn’t like”.
-Hyena. És una cançó concebuda pel temor de la guerra nuclear.
-Flowers of Guatemala. Evoca l’imperialisme nord-americà a Amèrica Central a través de la
destrucció de la flora selvàtica.
L’any 1987 van editar Document, amb lletres polítiques sobre el govern Reagan i sobre ecologia.
En destaquen: Finest Worksong; Welcome to the occupation –sobre la invasió americana de
Granada-; Exhuming McCarthy, -contra el materialisme de la era Reagan i l’ascens dels principis
més obscurs de la dreta radical nord-americana-; i la seva famosa cançó It’s the end of the world
as we know it (and I feel fine), sobre el perill a una guerra nuclear.
L’any 1988 van editar Green, mantenint l’actitud política i reivindicativa, actitud que aniran
abandonant de mica en mica, amb excepcions. Tal i com explica Stipe, hi ha moltes idees que es
poden associar a aquesta paraula “Evidentment és el partit polític ecologista, però hi ha més
possibilitats, com el color del diner, el dòlar, un cert estat d’innocència i ingenuïtat…” (Monty, 1993:
67). És un àlbum amb texts d’intencions polítiques, que transmeten una espècie de rearmament
moral davant el cinisme imperant de la dècada dels 80. D’aquest àlbum cal destacar la cançó
Orange Crush, o Agent Taronja, sobre un jove futbolista que deixa els plaers de viure a casa per
la guerra del Vietnam tractant indirectament l’anomenat agent taronja, nom amb que es
denominava a les brigades nord-americanes que utilitzaven Napalm sobre la població civil en la
guerra del Vietnam, pel color butà dels seus uniformes.
L’àlbum va sortir el 8 de novembre de 1988, coincidint amb el dia de les eleccions presidencials
nord-americanes Bush-Dukakis, on R.E.M va participar activament en la campanya electoral per
Dukakis, i va editar l’àlbum amb l’eslògan següent: “El 8 de novembre teniu coses importants a fer,
Green és votar” (Monty, 1993: 14).
Als noranta van continuar amb el seu activisme polític, com per exemple amb la realització de la
cançó Fretless, inclosa a la banda sonora de la pel·lícula ecologista del director alemany Wim
Wendres, Until The End of the world (1991). En el mateix any Stipe va col·laborar amb les Indigo
Girls en l’àlbum benèfic per PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) i amb KRS-ONE
en un single inèdit de hip-hop sobre l’efecte hivernacle a la capa d’ozó, sota l’escaient títol de The
Green House Effect.
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El 1992 van participar activament en la campanya de Bill Clinton i Al Gore en les eleccions, davant
de l’expectativa d’una rebolcada històrica als Republicans de George Bush.

4.5- Hip-Hop
A la segona meitat dels anys 70 en els barris més conflictius de Nova York –Harlem i Bronxapareix la cultura urbana del Hip-Hop, amb presència significativa als col·lectius afroamericans i
hispans. Aquesta cultura consta de diferents manifestacions: rap (cantar o parlar les lletres
rimades), amb la figura del Mc, el mestre de cerimònies i cantant, Dj que és el que crea la música
mitjançant diferents tècniques amb discos de vinil, break dance (ball) i graffitti (pintura).
Fruit de la marginalitat en que es veuen abocats els joves en aquests barris, decideixen substituir la
violència per paraules, convertint la música en l’altaveu de les reivindicacions per acabar amb la
supremacia dels blancs i recuperar els drets dels negres. D’aquesta manera el rap es presenta com
una manera de cantar-parlar per dir les coses. Així les bandes s’enfrontaven rapejant o ballant,
canalitzant la violència, fins al punt que aquesta va arribar a disminuir 196.
El grup anomenat Grandmaster Flash & The furious Five, va fixar un precedent amb la seva
cançó The Message, on denunciaven la violència i la pobresa del ghetto negre. De mica en mica el
rap va anar radicalitzant els seus signes d’identitat utilitzant un llenguatge específic i combatiu,
provocant una reacció violenta.
Com a grups de rap americans cal destacar a Public Enemy, que amb els seus ritmes combatius,
el seu activisme social i una actitud revolucionaria van convertir el hip-hop en el vehicle perfecte
per l’autoconscienciació de la comunitat afroamericana dels EUA. Les seves proclames cada
vegada més sòlides els han col·locat en el punt de mira dels sectors més conservadors de la
societat nord-americana. L’any 1990 el grup apareixia en un informe de l’FBI pel Congrés titulat
Rap Music And Its Effects On National Security, fet que van ser rebutjats per certs sectors de la
indústria discogràfica. Alguns àlbums seus són Fear of a Black Planet (1990) on es troben nous
himnes per la marginada comunitat afroamericana com Fight the Power, un tema rap que
esdevingué l’himne de molts col·lectius anti sistema americans i europeus i Power to the People;
Apocalypse '91: The Enemy Strikes Black (1991), que segueix la línia combativa i crítica que els
ha caracteritzat sempre.
Altres grups destacables del panorama nord americà són els Beastie Boys197 i Eminem.
A molts llocs del món actualment el rap esdevé el mitjà per expressar-se, per donar a conèixer
diferents realitats, sent el carrer qui parla i fugint de l’ús de la violència mitjançant les seves lletres.
És més, és un estil propositiu, que fomenta a la comunicació, també és una forma de resistència

A la pel·lícula 8 Mile de Curtis Hanson, 2002, sobre la vida d’Eminem, es mostren combats entre rapers, on al llarg de
diferents rounds que tenen ocasió en un local, membres de bandes diferents es van vacil·lant i increpant. El públic del local
decideix qui passa a la següent ronda fins arribar a la gran final.
197
Els Beastie Boys van exigir a Bill Clinton que prengués posició davant la intervenció Xina al Tibet a través del Tibetan
Freedom Concert, celebrat el 1994.
El 2001 es va celebrar un concert a Alaska contra la política medi ambiental de George W Bush. Hi van participar Beastie
Boys, Alanis Morissette i Dave Matthews Band, i altres, juntament amb la coalició Save Our environment– que compta amb
el recolzament d’organitzacions d’advocats medi ambientals, Greenpeace, The League of Conservation Voters, The
National Audubon Society i The National Parks Conservation Association-. Tots ells volen i plantegen el New Power Project
Plan, un nou model energètic. Els cantants han recol·lectat firmes que s’enviaran al Congrés i a l’Administració Bush
expressant la indignació per la manca de consideració en la protecció mediambiental i en el fracàs del suport en els
programes d’energia renovable, a la vegada que a les seves pàgines web han penjat cartes per oposar-se al pla energètic.
Beastie Boys, van criticar durament que “l’Administració Bush recomana extreure petroli del cor biològic del Refugi Salvatge
Nacional Àrtic, augmentant la dependència en l’energia nuclear, retallant les despeses en energia alternativa i bàsicament
causant danys irreversibles al planeta, retrocedint cap a una època primitiva”. Alanis va expressar “No ens hem de quedar
aturats veient com d’una manera aparent es prenen decisions sobre qüestions que poden destruir el planeta. Crec que el
que fem avui afecta a les generacions futures i a la terra sobre la que ells viuran. El que fem ara, jugarà un paper molt
important en com serà la terra en el futur”.
196

124
davant de certs fets, un llenguatge que permet reclamar justícia, fomentar la solidaritat, promoure la
formació de les persones i difondre missatges relacionats amb una cultura de pau198.
Cada vegada més s’estan duent a terme projectes educatius centrats en el hip-hop. Per exemple,
Nacions Unides des del programa UN Habitat ha impulsat el projecte Mensajeros de verdad199.
L’organització considera que “el hip-hop és més que un gènere musical o un ball. És un moviment
social. És, a la vegada, un producte i una reacció a la globalització i representa una sòlida
afirmació política”. Basant-se en això, es va aprofitar el Fòrum Universal de les Cultures, Barcelona
2004 per organitzar un concert i la primera trobada mundial de hip-hop, amb “la finalitat de
conscienciar sobre el moviment del hip-hop i proporcionar una plataforma a la joventut urbana
marginal perquè pugui ser escoltada pels líders polítics”. Mitjançant el projecte Mensajeros de
verdad “s’aspira aconseguir fons per ajudar a grups i artistes de hip-hop compromesos amb
l’empoderament de la joventut urbana marginal en les seves respectives comunitats”.
Un altra projecte destacable és una iniciativa nascuda a la ciutat de Barcelona: el projecte Unidos
por el flow, que ha aconseguit ajuntar a membres de les bandes llatines dels Latin Kings i dels
Ñetas amb l’objectiu comú de la transformació social per mitjà del hip-hop.
“A Unidos por el flow prenen com a eines educatives la música, la dansa o el teatre i a
través d’aquestes disciplines artístiques combinem les pràctiques educatives. La
convivència, la noviolència, les relacions de gènere o la interculturalitat són aspectes que
treballem i que identifiquen la filosofia educativa de Unidos por el flow. Un dels nostres
principals objectius és potenciar les habilitats artístiques dels joves per oferir-los una
oportunitat professional que afronti el seu futur artístic”200.
El projecte inclou la realització de diferents activitats com cursos, tallers i programes d’intercanvi
per facilitar la formació dels joves, la participació en xarxes d’entitats socials, nacionals i
internacionals, crear visibilitat positiva i generar productes artístics.
I per últim, cal destacar també al programa americà H.E.L.P: Hip hop educational literacy
program, on mitjançant la lectura de lletres de cançons de l’estil hip-hop, es pretén l’anàlisi crític
aprofitant enfortir les habilitats respecte a la fonètica, la lectura, la comprensió, l’aprenentatge de
vocabulari, etc.
Tal i com s’ha dit aquest estil de música és cada vegada més present en moltes societats del món.
Els exemples que trobem són inacabables, però per destacar-ne alguns, trobem:
- Brasil. A les faveles de Río de Janeiro, el rap es converteix en un mitjà educatiu, on a través de
diversos projectes de formació cultural i artística, la música esdevé com el millor instrument per
atraure els joves a participar en projectes musicals i educatius, generant a la vegada efectes
multiplicadors en altres joves. N’és el cas del Grup Cultural Afro Reggae que va sorgir a Río de
Janeiro el 1993, i intenta atraure els joves amb el reggae, soul, hip-hop, creant diferents grups
musicals. També destaca la Central Única de las Favelas (CUFA) una entitat que utilitza el hiphop com a transformador social i també per augmentar l’autoestima dels joves i adults d’aquests
barris.

Cal comentar que l’ex canceller d’Alemanya Gerhard Schröder l’any 2005 va presentar un disc titulat Junts contra
l’ultradreta (Gemeinsam gegen rechts), en el que hi van participar músics del país, per tal de cridar l’atenció contra la
xenofòbia. A nivell polític, arrel de l’assassinat de la líder Paquistaní Benazir Bhutto, la seva filla Bajtawar Bhutto, ha escrit
una cançó rap en memòria de la seva mare, I would take the pain away, en la que expressa “Estimada mare, t’he de dir
algunes coses, coses que mai vaig tenir l’oportunitat de dir-te, però si pogués tenir-te, em trauria el dolor (...) Assassinada
mare llegendària, tenies bellesa i intel·ligència, els enemics temien la teva presència; disparada per darrera de l’orella, tant
jove als 54 anys, assassinada, deixes tres fills enrere, i una nació sense tu, sense esperança”. Un ‘rap’ para mamá Benazir
Bhutto. Una hija de la mandataria paquistaní canta en memoria de la líder asesinada. El país, 06/01/09.
199
Les
cites
s’han
extet
del
següent
document.
Per
a
més
informació:
<http://www.bestpractices.org/hiphop/Urban%20Challenge/UrbanChallenge_sp.doc>
200
Cita de la pàgina principal del projecte.
198
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Cal destacar també a la rapera Nega Gizza, que utilitza les seves cançons per fer denúncia política
i per posar sobre la taula temes com la violència, les drogues, la pobresa i la prostitució. I també el
raper MV Bill.
- De Colòmbia és destacable el grup de rap anomenat Renacientes, del departament del Chocó.
Són membres d’una comunitat afro colombiana que viuen desplaçats a la conca del riu Cacarica, i
que han trobat en el rap el mecanisme de construcció de pau per la seva comunitat i país, utilitzantlo com a eina de comunicació, de mediació, de veritat, d’educació, i de reparació, entre d’altres.
Destaquen també els grups Gotas de rap, Cali rap cartel, Impacto Latino, i Javimán, un jove
colombià que fusiona hip-hop, reggaeton, reggae, champeta, i el folklore colombià com la chirimia,
vallenato, salsa i músiques típiques del Pacífic colombià. Mitjançant la seva música intenta canviar
la realitat de la societat colombiana de pobresa i violència. D’ell destaquen les cançons de
denúncia social, com No más secuestro, Semana de tristeza, Pun Pun, Lo ocurrido en Bojayá,
Indigentes.
Un dels altres rapers destacables del país va ser Héctor Enrique Pacheco, conegut amb el nom
de Colacho i que vivia al barri Comuna 13 de Medellín, assassinat l’any 2009, i que formava part
del moviment urbà C-15, una proposta musical que a partir del rap busca formar xarxes socials de
joves per allunyar-los de les bandes de sicaris, del narcotràfic i del paramilitarisme. Formava part
del grup Rap C-4, grup reconegut per expressar obertament una posició política i una crítica als
actors violents que actuen a la Comuna 13.
- D’Haití cal destacar les activitats que duu a terme l’organització Yéle Haiti, creada pel músic
Wyclef Jean que utilitza la música rap per promoure el desenvolupament de la societat haitiana.
Un dels projectes de l’organització s’anomena Hip hop an santé (Hip-hop i salut) en el que es va
organitzar una gira de concerts per educar als joves sobre el SIDA/VIH. Un grup de vuit rapers van
ser formats respecte a la malaltia convertint l’experiència en cançons de rap que cantarien en la
celebració dels concerts.
- A Àfrica201 la presència dels grups de rap és molt gran, despertant l’interès de molts joves. El
gènere musical s’ha instal·lat a capitals com Dakar, Senegal, que compta amb 1000 grups de rap,
o Dar Es Salam, Tanzània, que compta amb 100 grups de rap.
Destaca sobretot Algèria, on el rap algerià s’està convertint en el més important del món àrab i
probablement del món musulmà, tot i que la producció musical sigui encara escassa. La guerra
entre les forces de l’ordre i els islamistes és un element essencial d’aquest hip-hop, com la
denúncia de la corrupció, dels nous rics, del mercat negre, de la injustícia, de l’angoixa vital, l’atur…
En destaquen els grups Lotfi i Waheb de Double Kanon (considerats els millors rapers del
moment) que denuncien obertament els mals d’Algèria202.
A altres països africans, els textos estan fermament ancorats en la realitat dels seus països:
pobresa, atur, medi ambient, conflictes ètnics, corrupció i SIDA. Aquestes crítiques canalitzades a
través del rap sovint es veuen perilloses, fins al punt que per exemple, les autoritats de l’illa de
Zanzíbar (Tanzània) van prohibir la programació a la ràdio de grups de rap en la vigília de les
eleccions generals del 29 d’octubre del 1995.
També cal destacar que s’han creat veritables alternatives africanes al rap americà, com per
exemple el Kwaito, a Sud-Àfrica, una barreja de paraules que van dels temes escabrosos als
socials. És la música de la publicitat, de la campanya anti-Sida a la lluita contra el tràfic d’armes.
També cal destacar el Zuglú a Côte d’Ivoire, que es va fer famós a mitjans dels 90 en el moment
de la protesta estudiantil contra l’ex-president Henry Konan-Bédié.

201
202

Jean-Christophe Servant. África protesta con rap. Le monde Diplomatique, nº62, 2000.
Bouziane daoudi, Las denuncias del rap argelino.
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- A Nova Zelanda203 destaca Dean Hapeta, que va inventar el Hip-Hop polític Neo-zelandès. Ha
aconseguit integrar en el gran moviment del hip-hop afroamericà la cultura, llengua i exigències
polítiques dels maorís –des dels drets de pesca a les reivindicacions territorials i econòmiquesreivindicant el nacionalisme negre. Gràcies a un càrrec en el ministeri de Justícia, va recórrer tot el
país escoltant les reivindicacions territorials maorís i així va anar radicalitzant el seu missatge.
- A l’Orient Mitjà les rimes de rap arriben també de Palestina de la veu de Dam, un dels grups de
hip-hop més famosos del moment, sent un referent de la lluita a Cisjordània que utilitzen el rap per
denunciar la situació en la que viuen. Tal i com comenta el líder del grup, Tamer:
“El hip-hop és molt popular a Palestina, a on no es veu com una altra forma de colonització cultural
d’Estats Units, sinó com una arma de denúncia i de lluita (...) (El hip-hop) és precís, poderós, t’obra
les finestres de comprensió i permet una reflexió política, social i econòmica”204.

203

Kerry Buchanan, Un guerrero Maorí
Rimas palestinas de ‘hip-hop’ contra el muro de Israel. El grupo Dam actúa en Barakaldo invitado por Fermín Muguruza.
El país, 11/11/06
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5. ANYS 90 i 2000’s
5.1- Introducció
Durant aquests darrers anys el món s’ha transformat a una velocitat vertiginosa. Enumerar tots els
esdeveniments d’aquests anys és impossible, però cal destacar-ne alguns:
1990- Desintegració de la URSS. Naixement de la música grunge. Iraq invaeix Kuwait; Concert a
Berlín per celebrar la caiguda del mur en què es representa The Wall.
1991- Guerra del Golf Pèrsic.
1992- Guerra de Bòsnia. Freddie Mercury Concert.
1994- Nelson Mandela president de Sud-Àfrica.
1995- Assassinat d’Isaac Rabin.
1996- Tibetan Freedom Concert.
1997- Guerra de Kosovo. Concert per Mumia Abu–Jamal.
1998- Huracà Mitch.
1999- OTAN: intervenció a Kosovo
2001- Onze de Setembre EUA. Atac a Afganistan.
2002- War Don Don Festival, Sierra Leone.
2003- Guerra d’Iraq. 46664, Campanya de Nelson Mandela per lluitar contra la SIDA.
2004- We are the Future.
2005- Africa Live: The Roll Back Malaria Concert; Live 8.
2007- Live Earth
2008- La paz sin fronteras.
2009- La paz sin fronteras, Cuba.

La música popular es veurà influenciada per tots aquests esdeveniments, i també per molts
d’altres, com convertir-se en un producte de mercat –perjudicant a l’anonimat de molts grups i
cantants que si no impliquen beneficis no tenen oportunitats per cantar-, per l’aparició d’internet,
que ha revolucionat el concepte de comunicació –convertint-se en un mitjà de comunicació
constant i actualitzada dels grups de música i cantants amb els seus fans-, també pel gran
desenvolupament tecnològic que permet que amb els nous sintetitzadors la creació musical estigui
a l’abast de tothom... la importància del vídeoclip assolint una veritable personalitat específica,
també pel creuament d’influències musicals de tot tipus i procedències diverses, per ser una font
constant d’idees... El futur del Rock és incert i els seus camins evolutius, imprevisibles. Però el què
si podem afirmar és que és un art viu i en expansió, i que s’ha convertit en un referent obligat per
entendre el segle que acaba i el que comença.

5.2- Cançons
Per una de les moltes coses que es caracteritza aquest període és l’aparició i desaparició de
diferents grups que van fluctuant en el panorama musical. És així com hi ha gran quantitat de
grups, cantants i una llista interminable de cançons que han intentat descriure el món que ens
envolta. Cançons sobre la pau, la vida, la llibertat, la solidaritat, el mestissatge, sobre soldats, la
guerra, l’objecció de consciència, les armes, sobre el poder, totalitarismes, pobresa, nord/sud,
migració, refugiats, desplaçats, sobre la situació dels menors, ecologia, violència domèstica, estat
del món, drets humans... i sobre altres temàtiques. En l’Annex 2 es facilita un llistat d’algunes
d’elles (majoritàriament en català i castellà, però algunes d’altres idiomes).
També es recomana visitar la pàgina web < http://unionsong.com/reviews/cps.html> on es poden
trobar cançons polítiques escrites des del 2002 fins els nostres dies sobre molts temes diferents,
així com iniciatives musicals per transformar situacions establertes: globalització, crítica al consum,
guerra d’Iraq, mitjans de comunicació...; I de varis països diferents: Iran i la prohibició de la música
occidental, EUA i l’Administració Bush, Hong Kong i cançons per una millor democràcia, cançons
sobre l’ocupació Palestina, Nigèria i rapers contra el frau, Zimbabwe i cançons de crítica sobre el
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govern de Mugabe, Alemanya i la sàtira de l’Aserejé de Las Ketchup, per condemnar el fracàs de
les promeses pre-electorals del govern d’Schröder, Mèxic i crítiques a Vicente Fox, etc.

5.3- Grups i cantants
Hi ha gran quantitat de grups i cantants, cantautors/es que no només han destacat per les seves
cançons sobre temes socials, sinó per tots els actes que han protagonitzat a favor de la pau.
Anomenar-los a tots/es és impossible, però per destacar-ne alguns/es:
-

Bonnie Raitt i el seu activisme relacionat amb el medi ambient, la pau, el desarmament,
l’apartheid de Sud-Àfrica...

-

Chico César, cantautor brasiler que ha donat suport al MST (Moviment dels Treballadors
Rurals Sense Terra).

-

Elton John i la creació de l’organització Elton John Aids Foundation, que ha composat la
cançó Last Song, sobre un jove que es mor de la SIDA.

-

Emmylou Harris i la creació del grup Artist in Support of the Campaign for a Landmine
Free World, a on més de 40 artistes han mostrat el seu suport.

-

Fela Kuti, músic nigerià, gran activista i creador de l’estil afrobeat que va utilitzar la seva
música com a arma per lluitar contra l’opressió política. També és destacable l’activisme
del seu fill Femi Kuti.

-

Manu Chao, que va formar el grup Mano Negra i posteriorment va decidir impulsar la seva
carrera en solitari, amb l’edició del seu àlbum Clandestino, de música mestissa i
intercultural, a més de tractar qüestions relacionades amb els drets humans, l’ecologia, el
moviment zapatista, la pobresa, la immigració... El músic és un cantant compromès amb
causes actuals com la causa Zapatista, els okupes, recolzament al poble Saharaui, és un
portaveu en contra de la globalització... Del grup Mano Negra cal destacar la gira que
varen fer a Colòmbia l’any 1993, acompanyats d’altres grups artístics, anomenada “Un tren
de hielo y fuego” per les vies de ferrocarril abandonades, recorrent des de Santa Marta a
Bogotà, amb la intenció d’oferir espectacles gratuïts ensenyant diferents activitats
artístiques. Prèviament varen realitzar la gira Cargo 92, recorrent en vaixell Brasil,
Veneçuela, Santo Domingo i Mèxic.

-

Peter Gabriel que s’ha involucrat enormement en la lluita pels drets humans i pel Medi
Ambient, així com la promoció de músiques d’arreu del món amb la creació de WOMAD
(World of Music, Arts & Dance, una organització que específicament reuneix a músics
d’arreu del món).

-

Sara Alexander i la lluita per la pau a Orient Mitjà.

-

Shakira, la cantant colombiana destacada per la creació de la fundació Pies Descalzos i
ALAS. Pies Descalzos (1995) és una organització dedicada a ajudar a menors víctimes
de la violència a Colòmbia, desplaçats i de baixos recursos. L’organització els hi facilita
serveis educatius, nutricionals, psicològics i mèdics. El 2006 va ser homenatjada amb el
premi Spirit of Hope, al celebrar 12 anys de la seva fundació. Per a més informació:
<http://www.shakira.com>. Shakira també ha creat la institució no lucrativa anomenada
ALAS, América Latina en Acción Solidaria, fundació que es compromet a contribuir a la
prosperitat d’Amèrica Llatina, oferint programes integrals de Desenvolupament Infantil
(salut, educació i nutrició) pels menors del continent. <http://www.fundacionalas.org/>. El
17 de maig del 2008 es van celebrar dos concerts simultanis a la Ciutat de Mèxic i a
Buenos Aires per donar recolzament a la missió de la fundació ALAS per enfortir i expandir
el recolzament públic i privat pel Desenvolupament Infantil a Amèrica Llatina. Shakira és
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també Ambaixadora de la Bona Voluntat d’UNICEF, i va ser guardonada amb el “Premi
d’honor pels Drets dels Infants” de la mateixa organització.
-

Sting i la creació de l’organització Rainforest Foundation per preservar l’Amazònia.

-

I d’altres cantants com els i les cantants americanes, Sheryl Crow, Indigo Girls, Moby... o
els músics de Quebec, Lise Gregoire, Loco Locass, Norman Nawrocki, Landriault,
Acalanto, que lluiten contra la injustícia global, sobre els drets dels arrendataris, dels
okupes, del paper de la música per mantenir la identitat... o els músics britànics Paul
McCarthney i la lluita contra les Mines Anti Persona o Robbie Williams, com Ambaixador
de la UNICEF...

U2 – Bono
Grup creat el 1976 (U2 era l’avió d’espionatge nord-americà de Francis Gary Powers derrivat per la
Unió Soviètica), integrat per Bono, The Edge (David Evans), Adam Clayton i Larry Mullen Jr.
Com s’ha vist és un grup que es caracteritza per innumerables accions benèfiques: participació en
el projecte Band Aid i la gravació Do they know it’s Christmas?, Live Aid, Artist United Against
Apartheid, Gira Conspiracy of Hope, Tibetan Freedom Concert, concerts benèfics per Greenpeace,
Jubileum 2000, Drop the Debt, War Child… A Irlanda, van realitzar una versió del Live Aid sota el
nom de Self Aid, a favor dels aturats l’any 1986. U2 ha anat adquirint notorietat en el seu
compromís per causes polítiques i de recolzament a les campanyes internacionals a favor dels
drets humans, lluita antiracista i ecologista. Àlbums a destacar:
-War, 1983. En van vendre 20 milions de còpies a tot el món. Inclou les cançons: Sunday
bloody sunday (en record del diumenge sagnant del 21 de novembre del 1920 entre l’exèrcit
anglès i els militants catòlics). És una cançó pacifista i contrària a la violència. A partir d’aquesta U2
defineix clarament la seva trajectòria política, pacifista i antiterrorista. New Year’s Day, és una
crida a la solidaritat i unitat del poble.
-The Unforgettable fire, 1984. L’àlbum fa referència a una sèrie de dibuixos i pintures
exposades al museu de la Pau de Chicago realitzades per alguns dels supervivents de la bomba
nuclear d’Hiroshima i Nagasaki. Trobem també dues cançons-homenatge a Martin Luther King:
Pride (In the name of love) i MLK.
-The Joshua Tree, 1987. D’aquest àlbum cal destacar Bullet The Blue Sky; Where the
streets have no name, sobre la fam a Etiòpia, a on les tendes de campanya plantades en llargues
rengleres es convertien en carrers sense nom; One tree hill, cançó que a part d’estar dedicada a
un amic del grup ens parla també de Víctor Jara i Mothers of the disappeared, en referència a les
Madres de Mayo.
Durant la gira d’aquest àlbum Stevie Wonder i Lionel Richie els hi van demanar que cancel·lessin
el seu concert a Arizona, per sumar-se al boicot de cantants negres per ser l’únic estat en refusar
incloure un dia festiu nacional en honor a MLK. U2 primer es va negar a actuar, però després van
decidir tocar, fent severes al·lusions al racisme i tocant Pride i MLK.
-POP, 1997, que inclou dues cançons sobre el conflicte irlandès Staring at the sun i Please.
-The best of & B-sides (1980-90), 1998. En aquest àlbum U2 recolza a l’organització War
Child.
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-All that you can’t live Behind, 2000. En destaca Walk On, una cançó homenatge a Aung
San Suu Kyi205:
“And love/ It's not the easy thing/ The only baggage/ That you can bring/ Not the easy thing/
The only baggage you can bring/ Is all that you can't leave behind/ And if the darkness is to
keep us apart/ And if the daylight feels like it's a long way off/ And if your glass heart should
crack/ Before the second you turn back/ Oh no, be strong/ Walk on/ Walk on/ What you got,
they can't steal it/ No they can't even feel it”
I també Peace on the earth, sobre l’atemptat d’Omagh 206 i Beautiful day, una cançó
inspirada en la campanya Jubileum 2000.
De l’àlbum del 2004 How to dismantle an atomic bomb, cal destacar la cançó Love and Peace
or else.
Del grup n’ha sobressortit Bono, com a activista pels drets humans. Ha treballat en campanyes de
recolzament a Greenpeace i Amnistia Internacional, ha atès a problemes socials com la fam a
Etiòpia i la situació dels infants de la guerra a Bòsnia, ha intervingut en conflictes en la seva Irlanda
Natal, en debats ecologistes i amb un impuls actiu en la cerca de la pau al món. Per les seves
accions humanitàries i socials, a més de musicals, ha obtingut nombrosos reconeixements.
Bono ha parlat també amb líders polítics com Bill Clinton, Mijail Gorbachov, amb els líders polítics
d’Irlanda Hume i Trumble, Tony Blair, Vladimir Putin, Bill Gates, Nelson Mandela, el president de
Sud-Àfrica Thabo Mbeki, el president de Ghana John Kufuor, Chirac, amb el Papa Joan Pau II
(amb qui va parlar sobre temes de guerra i armament), amb Paul O’Neill (amb qui el 2003 van fer
una gira per Àfrica per aconseguir que EUA canviés la política del govern Bush sobre els països
pobres), amb Schröder (15/07/03 li va demanar que es comprometés a que la Unió Europea
contribuís a un fons mundial per lluitar contra la Sida), Kofi Annan, Jean Chretien, Lionel Jospin,
etc., sobre temes com la Sida, pobresa, armament, fam, conflictes armats...
L’any 2002 Bono va fundar l’organització DATA (Deute, Ajuda, Comerç per Àfrica) que aboga per
l’ajuda econòmica, aranzels d’exportació més baixos i fons per combatre la Sida a l’Àfrica. Fa una
crida als governs del món –EUA, Europa, Canadà i Japó- per posar més recursos a Àfrica i adoptar
polítiques que ajudin en la prosperitat africana. Alhora fan una crida als líders africans a reforçar la
democràcia, responsabilitat i transparència dels seus governs cap els seus ciutadans.

Maná
Són un grup mexicà de pop-rock que es va crear l’any 1971 integrat actualment per Sergio Vallín,
Juan Calleros, Fher (Fernando Olvera) i Alex González. El 1975 s’estrenen com The Green Hat
Spies, i a partir d’aquí ja comencen a realitzar concerts a festes, universitats, bars... El 1981
s’estrenen discogràficament, i el grup fa un canvi de nom, ara son Sombrero Verde. El 1983
editen un altre disc, i el grup es va renovant amb entrades i sortides de diferents persones, com
també decideixen canviar de nom l’any 1986 pel de Maná. El 1987 editen l’àlbum Maná, on en
destaca la cançó Queremos Paz, una crida a la pau. El 1990 editen l’àlbum Falta Amor, amb una
cançó amb el mateix títol que fa referència a la situació en què viuen molts infants a Amèrica
Llatina: “Hoy ya la libró de comer, pobre niño de la calle/ pero hoy no la libró de dormir, bajo la
banca de un parque/, no tiene padres ni tutores, ni nadie que lo quiera/ hormigas, moscas y
ratones, únicas compañeras/ es que falta amor mucho amor falta amor falta amor”.
Augn San Suu Kyi va crear la Lliga Nacional per la Democràcia, un partit d’oposició de Myanmar. La feina de denuncia
del seu partit de les violacions de Drets Humans li ha valgut la pèrdua de llibertat en diverses ocasions: del 1989 al 1995 i
del 2000 al 2002 va estar 72 i 19 mesos sota arrest domiciliari respectivament. Actualment en torna a estar. El 1991 se li va
entregar el Premi Nobel de la Pau, en atenció a la seva “lluita noviolenta a favor de la democràcia i els Drets Humans”, i per
constituir “Un dels exemples més extraordinaris de coratge civil en el continent asiàtic en les últimes dècades”.
206
El grup irlandès The Cranberries, va composar la cançó Zombie, en denuncia de la mort de dos nens en l’Atemptat
d’Omah, del 1998.
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I el 1992, el seu tercer: ¿Dónde jugarán los niños? que els dóna a conèixer a Espanya. L’àlbum
és de clara intenció social i de denuncia, i la cançó que porta el títol de l’àlbum ens descriu la
transformació del medi:
”Cuenta el abuelo que de niño el jugó/ entre arboles y risas y alcatraces de color/ recuerda
un río transparente sin olor/ donde abundaban peces, no sufrian ni un dolor/ Cuenta el
abuelo de un cielo muy azul,/ en donde voló papalotes que él mismo construyó/ El tiempo
pasó y nuestro viejo ya murió/ y hoy me pregunté después de tanta destrucción/ dónde
diablos jugarán los pobres niños?”.
El 1995 editen Cuando los ángeles lloran, l’àlbum que representa un major compromís amb el
medi ambient. Cal destacar la cançó sobre Chico Mendes207, que porta el títol de l’àlbum:
“A Chico Méndez lo mataron/ era un defensor y un ángel/ de toda la Amazonia/ El murió a
sangre fría/ lo sabía Collor de Melo/ y también la policía/ Cuando los ángeles lloran/ lluvia
cae sobre la aldea/ lluvia sobre el campanario/ pues alguien murió/ Un ángel cayó/ un
ángel murió/ un ángel se fue/ y no volverá”.
També cal mencionar la cançó Selva Negra, sobre la destrucció de la selva negra: “Iba de
excursión/ Perdido en la selva negra/ En eso se me apareció / Una afligida hormiga/ Ella me contó/
Que alguien le quiere quitar su tierra / Y no entiende el porque / Si siempre ha estado ahí”.
En aquest mateix any van crear l’ONG Selva Negra, en la que hi destinen el 100% de les
donacions que reben directament. Amb aquesta el grup fa diverses conferències, programes
d’educació i campanyes de sensibilització dels problemes del medi ambient i la preservació de la
flora i fauna, a Amèrica Llatina, duent a terme varis plans d’ajuda a espècies en perill d’extinció o
reforestació de zones castigades o amenaçades pel fenomen de la desertització... Alguns dels
projectes els ha realitzat conjuntament amb Greenpeace i Amnistia Internacional. L’èxit més recent
d’aquesta organització és haver alliberat més de 250.000 tortugues marines a les aigües de Puerto
Vallarta, Mèxic.
El 1997 editen l’àlbum Sueños líquidos, que inclou la cançó Me voy a convertir en un ave, de
clara denuncia social, inspirada en l’obra Pedro y el Capitán de Mario Benedetti, obra que gira al
voltant de la tortura. La cançó recolza a les comunitats zapatistes i a totes aquelles que lluiten per
la seva terra en contra d’abusos d’autoritat:
“Aquí estoy injustamente preso/ en una celda/ La policía me está acusando/ no entiendo de
qué/ Dicen que los derechos humanos/ me van ayudar/ Pero aquí yo no veo humanos,
solo/ puros hijos de su perra/ Me están pateando los cojones/ pateando los pies/ Me están
ahogando dentro de la mierda/ ahogando la fe/ Soy un saco de huesos destrozados/ no
puedo moverme/ Tengo el rostro desecho ensangrentado/ ya no puedo ni ver”.
El 1998 inicien una gira per nord Amèrica, on Greenpeace i Amnistia Internacional els
acompanyaran per repartir informació sobre les campanyes que duien a terme en aquell moment i
sobre la seva activitat en general.

Chico Mendes va ser un brasiler que va defensar l’Amazonia, com ecologista amb mètodes d’ajuda a la naturalesa i
denunciant els interessos i accions inhumanes de les multinacionals. Ajudava a la tribu del Yanomami, una de les més
afectades per la desforestació, fent ús de l’autodefensa, aconseguit crear zones de reserva ecològica. El 1988 el van
assassinar impunement i el cas encara està per resoldre.
Cal destacar també altres cançons dedicades a l’activista: Paul McCartney, How many people; Nomadi, Ricordati di Chico;
Gang, Chico Mendes; Roy Harper, The tallest tree; Sepultura, Ambush. I també hi ha aquelles cançons que el recorden en
alguna estrofa com la de León Gieco, La memoria, tal i com descriu en el vers ‘La bala a Chico Méndez en Brasil’; Bruce
Watson, qui el menciona en la seva cançó Amazon; Living colour, també el citen en la seva cançó Sacred ground.
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El 1999, amb l’MTV Unplugged, versionen una cançó de Ruben Blades sobre els desapareguts
durant la Dictadura de Pinochet, Desapariciones:
“Que alguien me diga si han visto a mi esposo/ preguntaba la Doña/ Se llama Ernesto X,
tiene cuarenta años/ trabaja de celador, en un negocio de carros/ llevaba camisa oscura y
pantalón claro/ Salí anoche y no ha regresado/ y no sé ya que pensar/ Pues esto, antes no
me había pasado/ ooo...”
El 2001 Maná va participar en el concert Groundwork celebrat a Seattle per recaptar fons en
recolzament al subsidi alimentari de Senegal. Maná va actuar al costat de Femi Kuti, Pearl Jam,
Alanis Morissette i R.E.M. Es va gravar un disc anomenat Groundwork act to reduce hunger, en
el que també hi van participar Madonna, Moby, David Gray, Tom Waits i Sheryl Crow.
Del penúltim àlbum Revolución de Amor, 2002, en destaca la cançó Justícia, Tierra y Libertad,
sobre el respecte, llibertat i democràcia, i Pobre Juan, sobre la migració mexicana cap als EUA.

Noa
Va néixer el 1969 a Tel-Aviv, però els seus pares es van traslladar a Nova York quan era ben
petita. Als 16 anys va decidir retornar a Israel, i als 18 va començar el servei militar, ingressant a
una secció que es dedicava a cantar i animar a les tropes, sent aviat coneguda amb el nom de la
“Sergent cantaire”. Quan va acabar el servei militar va decidir dedicar-se plenament a la música.
També es va canviar el seu nom d’Achinoam Nini pel de NOA, qui va ser la primera dona feminista
de la que es té constància en escrits, i en hebreu significa germana de la pau.
Amb la seves cançons Noa s’ha erigit com una veu a favor de la pau, la igualtat, la unió dels
pobles, cultures i religions, professant una fe il·limitada en l’entesa mútua i el respecte a la vida. En
una entrevista va comentar:
“Crec que els homes no poden entendre el que és crear vida i preservar-la. Les dones, pel
fet de tenir un fill o filla, tenen la capacitat natural de la tendresa, de la protecció de la cura
d’aquesta vida que només elles poden donar. Per això em sentiria feliç si hi hagués més
dones fent política, perquè elles saben quan esforç cal fer per conservar la vida”208.
La música l’ha conduït a posicionar-se a favor del què creu i denunciar allò que no vol veure,
demostrant que si la música no pot canviar el món, com a mínim pot ajudar a fer-lo millor.
La incansable lluita per la pau es va veure erosionada pels esdeveniments polítics a Orient Mitjà,
quan el 4 de novembre de 1995 el primer ministre Israelià Isaac Rabin va ser assassinat poc
després de que Noa acabés la seva actuació davant de 50.000 persones en un rally musical a
favor de la pau a Tel-Aviv. A partir d’aquest moment va decidir incrementar la lluita a favor de la
pau entre Israelians i Palestins i al món sencer. Va participar en un homenatge a la Casa Blanca en
memòria d’Isaac Rabin, composant la cançó Hastav Biladav i el 1999, amb motiu dels Acords
d’Oslo, va ser convidada a cantar.
El 1991 va editar el seu primer àlbum, però el que cal destacar és Calling del 1996, profundament
inspirat en el conflicte d’Orient Mitjà, sense pronunciar les paraules Palestina, Israel, guerra,
àrabs... també cal destacar la cançó anomenada Lama; i el 2002 l’àlbum Now, un treball marcat
per la seva experiència de la maternitat i els seus desigs irreprimibles de que la pau mundial arribi
algun dia. En l’àlbum ens parla de maternitat, de guerra, de pau, del planeta, té un record per a
John Lennon... De l’àlbum Noa Gold (2003) cal destacar la cançó Shalom, Shalom, una crida a la
pau; i Babel, cançó que parla d’eliminar fronteres i reforçar la comunicació a través de l’amor, la
compassió i la música, independentment de l’idioma:
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<http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/IMG/pdf/14_noa.pdf> (web no disponible, 2021)
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L’any 2008 va ser nomenada Embaixadora de la Bona Voluntat de la ONU. El 2009 juntament amb
l’actriu i cantant àrab Mira Awad va participar al festival d’Eurovisión, amb la intenció d’aprofitar
l’escenari per enviar un missatge de pau, cantant la cançó There must be another day, interpretada
en anglès, hebreu i àrab.
La cantant, tot i el seu compromís per la pau el 8 de gener del 2008 va escriure una ‘Carta oberta
als Palestins’209 que no va ser lliure de polèmica. En aquesta expressava les seves reflexions sobre
la pau, a més d’advocar per la necessitat de “Vèncer un horrible enemic comú, el fanatisme”,
referint-se a Hamás, i desitjant “que Israel faci el treball que tots necessitem que es faci, i finalment
els alliberi d’aquest càncer, d’aquest virus, d’aquest monstre anomenat fanatisme, avui anomenat
Hamás”.
Les seves declaracions van provocar el boicot210 a alguns del seus concerts així com peticions
perquè es retractés dels seus comentaris. Per exemple durant la celebració de la Diada Nacional
de Catalunya, Noa va actuar sent increpada per una vintena de persones que deien defensar
Palestina. La denominada Campanya Palestina pel Boicot Acadèmic i Cultural a Israel 211 va
demanar fins i tot al govern català i al Parlament que no convidin “ambaixadors culturals israelians
a la diada”. La nota també afegia “Noa ha de ser tractada de la mateixa manera que qualsevol
artista internacional que defensi crims de guerra. Ha de ser boicotejada” 212. Davant d’aquest fet,
amb posterioritat Noa va declarar:
“Vaig sentir tristesa, malestar, ràbia... No entenia perquè em miraven amb aquesta cara
d’odi. No comprenia que m’associessin amb els extremistes, quan jo sempre he defensat el
diàleg entre els dos pobles. Veure en algunes de les pancartes d’aquelles persones la
meva foto juntament al cos d’un infant palestí mort va ser la pitjor ofensa (...) Tots aquells
insults van ser per les meves crítiques a Hamás. El meu rebuig a aquesta organització
terrorista que tant dolor infringeix a la gent d’Israel va ser manipulat i venut maliciosament
com un atac a Palestina. Res més lluny que la realitat. Jo sempre m’he distanciat dels
radicals del meu país. El què és bo pel poble d’Israel és bo pel poble de Palestina i
viceversa”213.

Youssou N’Dour
Va néixer a Dakar el 1959 i avui en dia és considerat l’artista més important del continent africà. A
principis del 80 Peter Gabriel el va donar a conèixer en el panorama musical, i amb els anys,
gràcies a la seva popularitat s’ha anat implicant també política i socialment en activitats
humanitàries. Ha cooperat amb la Creu Roja Internacional, el Comitè Jubileum 2000 (Drop the
debt) a favor de la condonació del deute extern del tercer món, així com en la campanya de les
Nacions Unides en contra de les Mines Antipersona. El 1999 Youssou N’Dour va participar en un
concert de Telefood celebrat a Senegal, gravant varis missatges de recolzament a la FAO i
participant en nombroses emissions televisives dedicades a les activitats de l’organització. El 2000
209

<http://porisrael.wordpress.com/2009/01/11/carta-abierta-de-noa-achinoam-nini-a-los-palestinos/>
En són exemples el boicot que se li va fer a Barcelona el 24 de febrer del 2008 al Palau de la Música Catalana, o a
Donosti dos dies després. També va ser boicotejada durant el concert que va fer per l’acte institucional de la Diada Nacional
de Catalunya l’11 de Setembre del 2009, rebent dures crítiques d’Iniciativa per Catalunya- Els Verds i per la Plataforma
Aturem la Guerra. De totes maneres ella va insistir en que no recolza la guerra. Tal i com va expressar “Jo sempre he
defensat a ultrança la pau i l’Estat Palestí. Ara diuen que recolzo la guerra. No és més que propaganda (...) Jo recolzo la
pau i m’enfronto a qualsevol que la rebutgi. Hamás va contra el poble palestí. Utilitza a la gent per promoure la yihad i un
estat islàmic fanàtic. Els palestins no només han patit abusos per l’ocupació sinó també per la seva pròpia gent. Això és el
què deia a la meva carta (...) Sota cap circumstància culpo només a Hamás. Crec que en aquest conflicte les culpes són
compartides. (...) Durant tota la meva carrera he promogut la pau, el diàleg i la comprensió”. Per a més informació: Noa:
Promueven intereses políticos a mi costa. El Periódico de Catalunya, 11/09/09.
211
Aquesta campanya també va adreçar una petició al músic Joan Manuel Serrat per tal de que cancel·lés el seu concert a
Israel previst pel maig del 2009. La campanya ha adreçat peticions a altres músics tals com Sting, Bono, Snoop Doc o Jean
Luc Goddard.
212
Ambdues cites extretes de: Entitats propalestines promouen un boicot a Noa. La cantant israeliana ha de participar als
actes de la Diada al costat d’una orquestra àrab. Diari L’Avui, 09/09/09.
213
Noa “Israel y Palestina deben reconocer su dolor y perdonar”. Entrevista, La Vanguardia. 25/11/09.
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va ser nomenat Ambaixador de la FAO i ha estat també declarat Ambaixador d’Àfrica al Món,
reconegut per la UNICEF (del que en va ser ambaixador el 1993). Ha criticat durament la guerra
d’Iraq, arribant fins i tot a suspendre una gira a EUA en protesta per la invasió. Youssou el 8 de
maig del 2003 va apadrinar un projecte cultural a través d’internet, juntament amb la companyia
Hewlett-Packard, creant la formació Joko S.A, i el llançament de dos projectes experimentals a
Senegal, Joko Clubvs, dedicats al desenvolupament de les comunitats locals a través d’internet i
de la formació cultural. Amb aquesta iniciativa ell opina que es dóna una altre imatge d’Àfrica,
dinàmica i emprenedora.
Durant els dies 12 i 13 de març del 2005, Youssou N’Dour va organitzar a Dakar, Senegal, el
concert Africa Live: The Roll Back Malaria Concert, plantejat com a celebració de la vitalitat i
creativitat d’Àfrica, i a la vegada per sensibilitzar a la població africana i a la comunitat internacional
contra la malària, malaltia que mata lentament al continent i que supera a la sida com a primera
causa de mortalitat. Al concert hi van participar estrelles africanes com Baaba Maal, Salif Keita,
Orchestra Baobab, Khaled, Angelique Kidjo, i Tinariwen, un grup d’ex guerrillers tuaregs que han
canviat les armes per instruments musicals, entre d’altres. Youssou va composar un himne mundial
contra la malària, que es gravarà i comercialitzarà, traduït a varies llengües i cantat per varis
artistes per recaptar fons per la lluita contra la malaltia. El concert va comptar amb la col·laboració
del govern del Senegal, UNICEF i el PNUD.
A través de la seva música Youssou intenta presentar un aspecte diferent d’Àfrica, positiu, i no el
típic de guerra, fam i ruïna. Per ell la música és una eina per mostrar coses al món i portar
esperança. Les lletres de les seves cançons han anant canviant gradualment, passant de ser
únicament peces de ball a tractar problemes socials que es poden viure diàriament als carrers de
Dakar. S’orienten cap a una posició panafricana que reconegui els seus orígens i elevi el concepte
de la pròpia terra. Ha editat més de 15 discs, dels que cal destacar les cançons:
-My Hope is in U. Parla sobre els problemes que han d’afrontar els joves d’avui, els perills de la
delinqüència juvenil i les esperances que els pares posen en els seus fills:
-Immigrés. És un anàlisi a la situació dels senegalesos que s’havien instal·lat a la capital francesa.
Les lletres connectaven amb altres nacions emigrants (No importa la riquesa que hagis aconseguit/
o l’status social que tinguis ara/ Algun dia hauries de tornar a la teva terra). La cançó desprèn el
missatge que tot i havent emigrat del continent africà, sempre es pot comptar amb el lloc
abandonat a les terres del Senegal, entenent aquest país com a símbol de tota Àfrica.
-Nothing’s in vain. Parla de la societat senegalesa i de la relació amb els països que l’envolten.
Mostra el costat positiu d’Àfrica, sent també un homenatge a la dona, i cançons d’alt contingut
polític com Africa Dream Again i Gené. Cal destacar també la cançó Africa Remembers i 7
Seconds, escrita conjuntament amb Neneh Cherry i Sharp.
Youssou creu que la música representa a Àfrica millor que la política “Si la gent s’interessa més per
la música africana que pels problemes del continent és perquè els polítics no fan la seva feina tant
bé com els artistes” 214. Una recent enquesta entre senegalesos l’ha escollit com a president ideal,
però ell diu que no té l’esperit de polític. Ell fa política, però a través de la música, i tot i que no s’ha
plantejat el tema de manera seria, creu que si algun dia fos president consideraria les diferències
entre els pobles com una riquesa i no com un obstacle, i que aturaria la tremenda despesa en
armes. Cal destacar que ha creat la seva pròpia fundació d’ajuda a la infància, de lluita contra la
pobresa, de lluita contra l’analfabetisme...

Juanes
Juan Esteban Aristizábal Vásquez o més conegut com a Juanes, és un cantant, compositor,
guitarrista, músic i productor colombià. Als 15 anys va formar part del grup de música heavy metal
214
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anomenat Ekhymosis, però a partir de l’any 2000 va decidir començar la seva carrera en solitari,
debutant amb l’àlbum Fíjate Bien. L’any 2002 llança l’àlbum Un día normal; el 2004 Mi sangre; i
el seu darrer àlbum, del 2007, és La vida... es un ratico.
Juanes segons el diari Los Angeles Times és la figura més important de la música llatina de l’última
dècada. I segons la revista Time, és considerat una de les “100 persones més influents del món”.
És un músic que ha guanyat 12 Grammys llatins, i algunes de les seves cançons s’han convertit en
hits, mantenint-se al número 1 de les llistes d’èxit durant vàries setmanes. Fins i tot durant el 2008
dues cançons seves s’han col·locat a la posició número 1 i 2 al mateix temps de les llistes nordamericanes. Els seus àlbums també s’han mantingut en el número 1 de les llistes de vendes als
Estats Units, Amèrica Llatina i Europa durant setmanes.
Juanes canta sobretot a l’amor, però també té cançons de temàtica social, com per exemple de
l’àlbum Fíjate bien, destaca una cançó amb el mateix títol sobre el desplaçament intern de la
població, i de les Mines Antipersona, alertant del perill d’aquestes; de l’àlbum Un día normal en
destaca La canción de Juan, sobre la història d’un nen del carrer, abandonat per la seva mare i
maltractat pel seu pare i per la vida; de l’àlbum Mi sangre, en destaquen les cançons215 Sueños,
una crida a la pau i per l’alliberament dels segrestats a Colòmbia; i Qué pasa? una cançó a on es
pregunta què està passant al món actualment, preguntes sobre la guerra, la manca d’amor, la mort,
la immunitat del món, l’absurditat i l’absència de la pau; i del seu darrer àlbum, La vida... es un
ratico, en destaquen les cançons Minas piedras, escrita després d’una visita a Antiòquia, sobre
les Mines Antipersona i dels seus efectes; Báilala, una cançó que anima a ballar una dansa d’amor
per oblidar les penes, l’amargor, les mentides... reivindicant la necessitat de la pau i la no guerra;
Bandera de manos, una crida a la unitat, a fer una bandera de mans d’arreu i de tots colors, amb
mans negres, blanques, mestisses, d’immigrants.... per un món millor, trencant fronteres, alçant les
veus i ànimes... animant a manifestar l’amor, a sembrar pau, justícia i llibertat per un món millor.
Juanes, a més a més de destacar per la seva música, s’ha destacat per ser un activista de causes
socials i humanitàries, realitzant diferents concerts motivats per:
-

L’any 2005 va participar en un concert celebrat a Espanya per l’ACNUR, per cridar l’atenció
sobre la situació dels refugiats del món, a més a més de cedir la seva imatge i veu per fer
anuncis sobre el tema, a la televisió i la ràdio, amb motiu del Dia Mundial del Refugiat.

-

L’any 2006 va cantar davant del Parlament Europeu, en una iniciativa impulsada pel
diputat José Ignacio Salafranca i la comissió d’Afers Exteriors, i apadrinat pel President del
Parlament, Josep Borrell. La seva actuació es va emmarcar dins la campanya europea
contra les mines antipersones (MAP) “Europa i Amèrica Llatina, per un món sense mines –
Fixa’t bé a on trepitges”, en la que el cantant va obtenir una donació de 2.5 milions d’euros
per donar assistència a les víctimes de les MAP a les zones rurals de Colòmbia.

-

L’any 2006 va organitzar a Los Ángeles el concert Colombia sin minas, per sensibilitzar i
recaptar fons per ajudar a les víctimes de les MAP a Colòmbia. La música es va utilitzar
com a instrument de pau, identificant-se amb el patiment de les víctimes i col·laborant amb
la seva rehabilitació, gaudint de la música dels cantants convidats: Alejandro Sanz, Ricardo
Montaner, Juan Luís Guerra, Carlos Vives, Laura Pausini i Luis Fonsi. Al concert es van
instal·lar pantalles gegants on infants víctimes de les MAP compartien les seves

D’aquest álbum en destaca també la cançó la Camisa negra. Segons Juanes és una cançó d’amor, però va generar
gran polèmica entre les diferents corrents polítiques italianes l’any 2005, ja que el títol de la cançó, Camicia nera en italià,
recordava a un dels símbols més importants del moviment feixista liderat per Mussolini. La cançó va generar comentaris de
tot tipus. Per exemple, segons el diari Seccolo d’Italia, òrgan de difusió del partit Alleanza Nazionale “És una burla pop
estiuenca”; o segons el diputat del partit verd Paolo Cento “Si existeix una instrumentalització, fins i tot prescindint de la
voluntat de l’autor, cal boicotejar-la”. Per a més informació: Juanes en medio de polémica italiana, Daniel Martínez, BBC,
03/09/05
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experiències. Els beneficis recaptats es van destinar a l’ajuda mèdica d’infants víctimes de
les MAP, facilitant la compra de pròtesis, cadires de rodes i treballs de rehabilitació.
-

L’any 2007 va participar al concert celebrat en motiu de l’entrega del Premi Nobel de la Pau
a l’expresident dels EUA Al Gore, per les seves accions sobre el canvi climàtic, juntament
amb les cantants Kylie Minogue, Alicia keys, Annie Lennox i Melissa Etheridge216.

A part d’aquests concerts, i el concert de La paz sin fronteras (que s’explicarà posteriorment) cal
saber que Juanes ha creat la Fundación Mi Sangre217, que pretén contribuir a la construcció de
pau a Colòmbia, promovent l’educació a la primera infància vulnerable i a la rehabilitació integral,
física i psicològica, de les víctimes de les MAP i munició sense explotar.
També, el músic colombià César López li va entregar a Juanes una “Escopetarra”, que va tocar
durant la gira a Colòmbia l’any 2003 i que va subhastar per 17.000 US$ en una gala a Beverly Hills
de l’organització Adopt a minefield, per recaptar fons per lluitar en contra de les MAP.
L’any 2006 Juanes, juntament amb les actrius Ashley Judd i Salma Hayek, van alertar sobre la sida
a Guatemala, promocionant una iniciativa global anomenada YouthAIDS, un programa dissenyat
per educar a joves i protegir-los del Sida.
I a finals del 2007 va ser inaugurat a Medellín el Parque Juanes de la paz, un parc format de cinc
pistes de tenis, una pista sintètica de futbol, un gimnàs, una ludoteca i una sala d’ordinadors,
instal·lacions preparades per a rebre a persones amb discapacitats físiques.
Pel seu activisme social i humanitari Juanes ha rebut diferents reconeixements:
-

L’any 2006 França li va entregar a Juanes la insígnia de “Cavaller de l’Ordre de les Arts i
les Lletres”, un reconeixement d’homenatge als artistes i creadors que han contribuït de
manera especial a la difusió artística i literària a França i al món. El ministre de cultura
francès, Renaud Donnedieu de Vabres, va definir al cantant com un “Gran ambaixador de
la pau i l’esperança a Colòmbia”. El cantant va aprofitar la seva intervenció per demanar a
França que ajudi a Colòmbia a “trobar un acord amb aquells que maten i rapten”. I també,
per denunciar la presència de MAP a Colòmbia.

-

L’any 2009 va ser guardonat amb el Premi Nacional de Pau de Colòmbia en la categoria
honoraria en reconeixement al seu treball a favor de les víctimes del conflicte armat al país
i per l’enteniment entre pobles. En el mateix any la revista nord-americana Billboard el va
nomenar Estrella de la dècada.

Carlinhos Brown
Carlinhos Brown és un músic brasiler i promotor de treball social i debat cultural que viu a
Candeal, a prop de Bahia al Brasil. S’ha destacat a nivell musical, però sobretot també per
desenvolupar projectes relacionats amb la música i la transformació social.
El seu interès per la música i ganes d’experimentació musical el van portar l’any 1990 a comprar
100 timbals i durant cinc anys es va dedicar al perfeccionament i estudi d’aquests. L’any 1992 va
participar en dos discs que el van donar a conèixer internacionalment. El “Ritual Beating System de
Bahia Black” i el disc de Sergio Mendes “Brasileiro” que va guanyar un Grammy. Va començar una
gira de 7 mesos per Europa amb Caetano Veloso, i després va decidir retornar a la casa dels seus
pares. A la matinada del dia següent, 12 amics seus van morir per trets de la policia, i en aquells
moments Carlinhos va creure que era el moment de fer alguna cosa.

216
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Melissa Etheridge va escriure la cançó “I need to wake up”, inclosa al documental d’Al Gore, “An inconvenient thruth”.
<http://www.fundacionmisangre.org/>
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Ja que la música l’havia salvat a ell quan era petit, va començar a impulsar projectes musicals i
socials a la seva favela, coneguda pel nom de Candeal amb la intenció de transformar la realitat.
Allà va comprar el terreny del què es coneix actualment amb el nom de Candyall Guetho Square,
en el que s’hi ha construït per exemple l’Escola de Música Pracatum, també un estudi de gravació,
un auditori, el Museu du Ritmo... també hi ha l’Associação Pracatum Ação social (APAS) creada
amb “l’objectiu de desenvolupar un treball fonamentat en el triangle educació i cultura i mobilització
social i urbanització”218. La missió de l’APAS consisteix en millorar la qualitat de vida dels habitants
de la comunitat a través del desenvolupament comunitari i de programes educatius i culturals.
Carlinhos també ha impulsat el programa a la favela Tá Rebocado que es basa en la construcció
comunitària, participativa i democràtica per tal de millorar la urbanització (infraestructura, ocupació,
equipaments comunitaris), generació de renda, salut i medi ambient, educació i cultura i
organització comunitària. Entre d’altres actuacions per exemple s’han construït 400 noves cases i
se n’han reformat 1500, s’ha arreglat el clavegueram del barri, han començat treballs de neteja de
la ciutat, s’ha creat un centre de salut, tot i que encara els hi falta material sanitari... I a més a més
també ha estat l’impulsor de diferents bandes de percussió, com per exemple:
-

La Banda Timbalada, integrada per uns 30 percussionistes (tot i que poden arribar a serne 200) considerada per Carlinhos com un “Servicio de animación social”.

-

Lactomia, una banda que utilitza únicament instruments fabricats amb material reciclat,
com ara pots de pintura, llaunes...

-

Lactoboys, Lactogirls, Meninos da lata, Os Pirralhos... grups que tal i com diu Carlinhos
“Són un exèrcit amb tambors com a arma”. Fins i tot els nivells de violència a la favela han
disminuït, no es produeixen robatoris, no hi ha armes...219

-

Zárabe, un grup format per uns 250 percussionistes inspirats en la cultura musulmana. Per
això van vestits amb disfresses seguint models àrabs, toquen instruments d’aquesta
cultura, utilitzen encens, aigua perfumada i pètals de flors per purificar i obrir camí...

Carlinhos creu en el poder dels tambors per salvar el món, i així ho comunica a una entrevista que
li van fer el setembre de 1999. Creu que el tambor és una sortida d’emergència espiritual:
“Puedes dejar muchas cosas ahí, él lo absorbe. El mundo es inmenso y puede alojar
mucho dolor, pero todos queremos la felicidad, que los dolores se vayan. Bueno, pues
cuando tocas el instrumento esos dolores se reverberan... y van surgiendo nuevas cosas,
nuevas expectativas, nuevos sueños, nuevas identidades, nuevos pueblos. El tambor tiene
ese poder. A partir de un tambor se pueden desarrollar muchas cosas”.

César López
César López és un músic colombià, pianista i arranjador, nomenat ambaixador de la Noviolència
per l’ONU, que “Ha constituït una xarxa de projectes que busquen noves maneres expressives i de
sensibilitat en la música amb un sentit humà profund i de compromís amb Colòmbia” 220. També
està vinculat al programa “Más arte menos Minas”, de la vicepresidència de la República. A nivell
musical lidera diferents projectes, com per exemple, el quintet de cambra anomenat Alas de
prueba; l’espectacle de percussió humana anomenat Púrpura; i el grup Alma parlantes,
juntament amb Adriana Lucía, Juan Sebastián i Sandra Parra. I també d’altres amb rerefons
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Per a més informació: DVD- El milagro de Candeal, una pel·lícula de Fernando Trueba, amb Carlinhos Brown i Bebo
Valdés.
220
<http://www.cesarlopez.org/>
219

138
musical i social, on la música és el motor per intentar transformar la realitat de la societat
colombiana221:
- La resistencia, és un espectacle de reflexió i concert interactiu sobre el tema de la resistència
civil o la participació ciutadana en la cerca de solucions. Aquest espectacle està inspirat en les
demostracions de resistència civil que es van donar a conèixer a Colòmbia a principis del 2000
quan comunitats sense armes es van resistir pacíficament a l’entrada dels grups armats,
demostrant que amb la via del diàleg i la participació comunitària es podia fer front a l’amenaça
violenta. A l’espectacle, d’una hora de durada, es projectaven en una pantalla imatges de les
comunitats en resistència. El 2004 es va editar un CD de l’espectacle.
- El projecte Invisibles invencibles amb la participació de dotze músics i artistes del carrer a
Bogotà. L’any 2002 César López va convocar a músics que canten i toquen a autobusos i andanes
a una audició, que va acabar amb la gravació de documentals, un disc i una gira, donant
importància al paper de l’art en els espais públics.
- Orquestra Neutral, o anomenada també Batallón artístico de reacción inmediata, B.A.R.I.
creada l’any 2002 com un col·lectiu de músics –actualment 200-, que reaccionen immediatament
davant d’atacs violents, terrorisme o fets que lesionen a la comunitat, amb autonomia per
mobilitzar-se i realitzar el seu exercici de participació en el mateix lloc dels fets o en un altre. Els
músics arriben a la zona mostrant el seu recolzament a la comunitat i fan música per expressar el
què s’està vivint. O canten cançons conegudes, o es dóna l’oportunitat a la gent a expressar-se
musicalment, o també amb altres llenguatges artístics, com per exemple llegint un poema, un text...
Tal i com comenta López “L’Orquestra Neutral sempre ha estat somiada com un gran riu de gent
que va pels carrers fent sonar el seu ritme i encomanant el seu missatge de pau”. Amb el temps
s’ha comprovat el valor que té l’art i la música com a instrument terapèutic per sanar i ajudar a
canalitzar les emocions i sensacions davant dels fets traumàtics.
L’Orquestra Neutral va participar a la “Semana por la Paz en Bogotà”, celebrada l’any 2007 en la
que va tocar juntament amb Monojet, Equipoligero, Opensight, Peso Neto, 5y1Gato, Bhang i La45.
- Generación de la Noviolencia. És una campanya ideada per l’Oficina de Nacions Unides contra
la Droga i el Delicte –UNODC Colòmbia- i desenvolupada per César López que pretén agrupar i
programar accions a favor de la vida i en contra de la violència. La campanya es va iniciar el juny
del 2006, quan es va entregar l’escopetarra a l’Oficina de Nacions Unides de NY.
- Fundació “Toda bala es perdida”, amb la que es pretén el desenvolupament de projectes
artístics que des de la música i les arts busquin la transformació i recolzin a joves de comunitats
que intenten la creació d’un projecte de vida. Pel febrer del 2010 es preveu editar un àlbum sobre
noviolència amb quinze cançons sobre el tema, acompanyat d’un llibre de metodologia per abordar
el tema i realitzar tallers, i de projectes que intentaran implicar a la societat en la reflexió de la
noviolència, a partir de documentals de curta durada, entrevistes i altres activitats, creant un model
d’intervenció social mitjançant la música.
- Emergencia. És un grup format per artistes que reflexionen sobre la insensibilitat general de la
guerra fent una crida a la participació social. En el projecte també hi participen joves dels
processos recolzats per la generació de la Noviolència i artistes que han rebut l’escopetarra.
- L’escopetarra. El 7 de febrer del 2003, després d’un atemptat al club El Nogal de Bogotà, en el
que van morir 53 persones i van resultar ferides més de 150, César López es va acostar al lloc dels
fets juntament amb el Batallón Artístico de Reacción Inmediata, per acompanyar a les víctimes.
Segons explica “Quan estàvem tocant, em va cridar l’atenció que al meu costat hi havia un soldat.
L’any 2008 César López va tocar en la inauguració de l’exposició “Destierro y reparación” celebrada a la ciutat de
Medellín, al Museu d’Antioquia, Colòmbia, on trenta artistes visuals reflexionaven sobre el tema del desplaçament i conflicte
amb la voluntat de motivar al públic sobre aquesta qüestió. També es va projectar el videoclip Errante diamante, del grup
colombià Aterciopelados, que tracta de la mateixa temàtica (<http://www.youtube.com/watch?v=i1e1qdr1WwI>).
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Els dos teníem la mateixa actitud corporal per carregar el fusell i la guitarra”222. Fou a partir d’aquell
moment que va néixer la idea de crear una Escopetarra, la fusió entre una escopeta (cos) i una
guitarra (la base), transformant un instrument de mort en un altra de vida i símbol de la pau, que en
lloc de disparar bales, dispara música, permetent l’expressió sense ferir a ningú. Tal i com comenta
López l’Escopetarra,
“És la reivindicació d’un fet artístic, la creació d’un símbol de pau, de victòria, de coses
positives, però sobretot és el símbol de la transformació o de la capacitat de transformar. Si
l’arma creada específicament per destruir, va poder canviar, perquè els éssers humans no?
L’escopetarra no és un invent, no és un exercici de disseny industrial per cridar l’atenció
dels mitjans de comunicació o generar pànic als aeroports, és el gest d’un artista que uneix
dos objectes que diuen molt als colombians, l’art i les armes. L’escopetarra és un resultat
artístic quasi sense lògica en països que han afrontat greus conflictes armats i en els que
l’art accepta el repte d’assistir amb reflexions i processos la reconstrucció del teixit
social”223.
Cal recordar que cada any moren a Colòmbia 17.600 persones en mans de la violència de les
armes de foc224.
César López va redactar el projecte de l’Escopetarra i es va dirigir a la Tercera Brigada de l’Exèrcit,
però finalment va obtenir el recolzament de Rocío Londoño de l’Institut de Cultura i Turisme. Les
primeres escopetes que va obtenir per ser transformades, provenien d’un procés de desarmament
civil a Bogotà, dut a terme pel mossèn Alirio López.
Per crear-la va rebre la col·laboració del fabricant d’instruments musicals Luís Alberto Paredes. Tal
i com comenta López “Òbviament, s’ho va prendre com una broma. Sona boja, bastant descarada.
Però el vaig convèncer amb arguments i ens varem adonar de que funcionava” 225 . Sobre
l’elaboració de l’instrument Luís Alberto comenta “La primera cosa a fer és inutilitzar les armes per
evitar que puguin disparar-se mentre s’estan tocant. La segona cosa és estudiar amb compte la
forma de convertir-les en instruments musicals”226.
De moment s’han fabricat les següents Escopetarras, que s’han entregat a músics, grups de
músics i organitzacions: Bob Geldof, Manu Chao, Miguel Botafogo, Afroreggae, Aterciopelados,
Eric Wainaina (Kenya), Kofi Annan, Museu d’Antioquia, UN Nova York, UN Viena, Juanes, Fito
Páez, Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD), Alcaldia de Bogotà, del
programa “Para la vida sagrada y el desarme”, que va ser entregada al Mossèn Alirio López.
Tot i que el projecte de les escopetarras ha tingut un gran èxit, César López comenta que el procés
ha estat correcte però considera, que ell com artista, no es pot quedar aquí, ja que té la necessitat
d’impulsar i crear altres projectes.
De totes maneres ara per ara, dues escopetes estan en procés de convertir-se en escopetarras,
una per ser mostrada en exposicions itinerants i una altra de “reserva”. Les armes actualment les
adquireix per mitjà de les Nacions Unides que les rep del Ministeri de Defensa, procedents dels
combatents desmobilitzats.
L’exigència que fa López als posseïdors de l’Escopetarra és que l’instrument sigui tocat per
sensibilitzar al públic sobre la dura realitat del conflicte colombià, en especial de la situació de les

El músico César López recibió dos fusiles AK47 que serán convertidos en “escopetarras”. El Tiempo. Liliana Martínez
Polo. 19/01/06.
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La escopetarra. Buena puntería. César López. 04/08/06. EP.
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mines antipersonals, que segons xifres oficials, cada dia afecten a un promig de més de 2
colombians227. Tal i com comenta:
“El què sí queda clar és que les Escopetarres no són tant gratuïtes. Són armes que
comprometen a l’artista que la té a fer una quantitat de coses que tenen a veure amb
Colòmbia. No les entreguem perquè siguin un article bonic de decoració en els seus
concerts. Es comprometen a cantar certes cançons i a fer algun concert (…) Em preocupa
una cosa: penso que és una mica perillós vincular aquesta idea políticament. Va ser una
cosa innocent, sense cap intenció política ni de partits. Simplement és un exercici artístic
pur”228.
El seu somni seria poder entregar una Escopetarra, al sr. Mikjaíl Kaláshnikov, inventor de l’AK-47
(Avtomat Kaláshnilov, model 1947).

5.4.- Macroconcerts
-Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS awareness
20 abril de 1992- Estadi de Wembley-Londres: “Freddie va ser una estrella extraordinària que va
creuar ràpidament el nostre paisatge cultural com un cometa il·luminant el firmament, i com d’altres
en el món han perdut a causa de la SIDA. Va morir abans de la seva hora”.
Amb aquestes paraules l’actriu Liz Taylor va començar l’homenatge a Freddie Mercury (19461991): Freddie Mercury Tribute Concert for Aids Awareness. Hi van assistir 72.000 persones i
es va retransmetre per televisió a 76 països, arribant a més de 1000 milions de persones. El
concert va durar quasi 4 hores, i hi van tocar: Metallica, Extrm, Guns’N’Roses, Zucchero, Seal,
David Bowie, Annie Lennox, Lisa Stanfield i Lisa Minelli, entre molts d’altres. Els tres ex integrants
de The Queen (Brian May, Roger Taylor i John Deacon) van explicar abans de començar
l’esdeveniment que “Volem fer un concert musical en homenatge a Freddie Mercury i sumar-nos a
la campanya de prevenció de la SIDA”.
Amb els diners recaptats els tres integrants de Queen i amics van decidir crear el Mercury
Phoenix Trust229, una fundació de lluita contra la SIDA, en memòria de Freddie. Des de 1992
Queen ha donat més de 7 milions de lliures en la lluita contra la SIDA a 100 fundacions d’Europa,
Àsia, Àfrica i Amèrica. Per això s’han realitzat col·laboracions mitjançant grups de l’OMS, com per
exemple els Treballadors voluntaris d’Uganda, Kenya i Índia, països amb un alt risc d’infectats per
la Sida. També han col·laborat enviant assistència mèdica per recolzar l’obra realitzada per la Mare
Teresa de Calcuta, i també han col·laborat amb diferents fundacions de beneficència creades per
fans arreu del món, en coordinació conjunta amb la seu central.
L’any 1993 George Michael, Liza Stansfiel i The Queen, van realitzar un mini àlbum, amb el tema
Somebody to love que va estar entre els deus primers llocs del ranking mundial en 31 països
arribant a ser el número 1 al Regne Unit el 22 d’abril de 1993. Els diners recaptats van anar a parar
a l’organització.
El novembre de 1995 es va editar l’últim àlbum de Queen, Made in heaven, on Freddie va deixar
gravada la seva veu amb la finalitat de que el treball sortís a la venda després de la seva mort. La
fundació va rebre les donacions fetes pels integrants de Queen i les seves respectives companyies
discogràfiques.

“Escopetas” disparando música. BBC mundo, Héctor Latorre, 24/01/06
El músico César López recibió dos fusiles AK47 que serán convertidos en “escopetarras”. El tiempo. Liliana Martínez
Polo. 19/01/06.
229
<http://www.mercuryphoenixtrust.com>
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El novembre de 1996 es va fer el llançament de l’exposició fotogràfica Freddie Mercury, en suport
a l’organització, que viatjarà pel món. Amb iniciatives com aquestes Mercury Phoenix Trust
continua captant fons per a l’organització i procura la sensibilització sobre la Sida, mitjançant la
música i el nom de Freddie Mercury.

- 46664 Give one minute of your life to stop AIDS
Nelson Mandela i varis músics (50 Cent, Anastasia, Beyoncé, Bono, David Bowie, Ms Dynamite,
Eurythmics, Paul McCartney, Pink, Queen, Shakira, Britney Spears i altres) van unir les seves
forces per impulsar una campanya global el 21 d’octubre del 2003 a través del telèfon i internet,
anomenada 46664. A través de la música es vol lluitar contra el VIH/SIDA a Sud-Àfrica, fer créixer
la consciència del VIH/SIDA, fer una crida a tots els ciutadans del món per pressionar als seus
governs a que responguin a la malaltia com una emergència internacional i recaptar fons per lluitar
contra aquesta. El número 46664 es va establir com a línia telefònica mundial a on tan et podia
contestar Mandela, Bono, o Robert de Niro, que t’agraïen la trucada per haver donat un minut de la
teva vida aturar la SIDA. El dia del llançament de la campanya Nelson Mandela va comentar:
“Senyors i senyores, estic avui aquí per presentar 46664. Una tragèdia de proporcions
sense precedents s’estén per Àfrica. Avui en dia la SIDA a Àfrica està cobrant-se més
vides que les resultants de la suma de totes les guerres, fam, inundacions i malalties
mortals com la malària. (...) La SIDA ha deixat de ser una simple malaltia, és una qüestió
de Drets Humans. (...) 46664 va ser el meu número de presoner durant més de 18 anys.
Se’m coneixia només per un número. Avui milions de persones infectades són classificades
com un número. Ells també estan sentenciats a presó de per vida” 230.
El 29 de Novembre del 2003 es va celebrar un concert a Ciutat del Cap, a l’estadi Green Point per
impulsar la campanya internacional, amb el recolzament dels músics anomenats anteriorment.
Durant el concert es van sentir temes creats exclusivament per l’ocasió, com 46664: Long walk to
freedom que Robert Stewart va escriure amb Joe Strummer de The Clash i que va completar
Bono. Brian May i Roger Taylor, també van crear el tema Invisible Hope, i Paul McCarthney va
crear Whole Life, tot i que no va assistir al concert.
L’any 2005 es van realitzar dos altres concerts 46664, un a Madrid, del 29 al 30 de maig en el que
hi van participar uns quaranta artistes espanyols, com per exemple El Cigala, Niña Pastori, Pasión
Vega, Jarabe de Palo, Pereza, Jorge Drexler, Ismael Serrano… i en el que hi van assistir més de
30.000 persones. L’altre es va celebrar a Noruega, anomenat 46664 Artic231, en el que hi van
participar, entre d’altres, Annie Lennox, Peter Gabriel, Angelique Kidjo, Bongo Maffin, Brian May,
Jivan Gasparyan, Sharon Corr i Zucchero.
Els beneficis recaptats en aquests concerts es van destinar a la Nelson Mandela Foundation,
organització per lluitar contra el VIH/SIDA, creada principalment per frenar l’epidèmia i millorar les
condicions de vida dels afectats per la malaltia, així com definir a nivell global i local programes
estratègics per afrontar-la, impulsar campanyes de conscienciació, i accions directes per la
prevenció, educació, tractament i investigació. Les activitats de la fundació es centren
principalment a Sud-àfrica, un dels països més afectats per la malaltia.

Per a més informació: DVD- 46664 The event. “Aids is no longer just a disease, it is a Human Rights Issue” 2004. En
aquest DVD també s’hi troba informació sobre quina és la realitat de la SIDA en l’actualitat, on dels 40 milions de persones
amb SIDA o portadores del virus al món, 26 milions viuen a l’Àfrica Subsahariana, on cada dia moren 6300 persones,
només 50.000 reben tractament antisida, i on el número d’orfes degut a la SIDA ascendeix a 11 milions.
231
Per a més informació: <http://www.46664arctic.no/>
230
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- Tibetan Freedom Concert
El grup Beastie Boys232 van organitzar quatre macroconcerts als EUA per recaptar fons pel Tibet233.
L’any 1994 amb el tour Lollapalooza, ja van començar a informar sobre quina era la situació que
vivia el Tibet234, instal·lant punts d’informació als seus concerts. El 1996 es va celebrar el primer
macroconcert a San Francisco, al Golden park. Els beneficis del concert i dels posteriors es van
destinar a l’ONG Milarepa, creada pels Beastie Boys i que recolza la pau donant suport actiu a la
gent tibetana en la lluita no violenta per recuperar la independència del Tibet235. Amb el que van
aconseguir es va fer el Free Tibet Tour, des del 18 d’octubre al 17 de novembre, exigint la
independència del Tibet. El 1997 es va celebrar el segon Macroconcert per la llibertat tibetana a
Nova York. Entre els dos concerts hi van anar 150.000 persones, aconseguint 1.050.000$. Hi van
participar, entre d’altres U2, Oasis, Blur, Bjork, RATM, Foo Fighters i Alanis Morissette. El 1998 es
va celebrar el tercer Tibetan Freedom Concert, i hi van assistir 120.000 persones recaptant 1’2
milions de dòlars. El 1999 es va celebrar una quarta edició del concert però ja no va captar tant
l’atenció com els anteriors. Es va celebrar a Amsterdam, Chicago, Sidney i Tokio, 55.000
participants i 50.000$. El cinquè macroconcert s’havia de celebrar al Regne Unit, però es va
anul·lar. Tot i això l’ONG Milarepa va organitzar diferents actes a Nova York.

- Benefit concert for Mumia Abu-Jamal236 i Power to the People Festival
El 1997 Rage Against The Machine va organitzar aquest concert, amb els Beastie Boys, Bad
Religion i Gangstarr, que va servir per informar sobre el cas de Mumia Abu-Jamal237 i els beneficis
recaptats es van destinar a l’organització Mumia Abu–Jamal.

232

<http://www.beastieboys.com>
Sobre el Tibet cal destacar també el concert organitzat per la Fundació Casa del Tibet de Barcelona, celebrat el 24 d’abril
del 2009, Música per la llibertat al Tibet i la pau mundial. El concert es va celebrar amb l’objectiu de divulgar la situació
actual del Tibet i reivindicar mesures que garanteixin els drets fonamentals del seu poble, sensibilitzant als públics sobre la
noviolència, l’amor i la compassió, valors defensats pel budisme, a més a més de recaptar fons per destinar-la als Camps
de refugiats tibetans a l’Índia. En el concert hi van participar Chambao, Jarabe de palo, Kiko Veneno, Ojos de Brujo,
Gossos, Hotel la Paz i l’artista tibetà Loten Namling.
234
El Tibet, des de que fou envaït per Xina a partir del 1950, més d’1’2 milions de tibetans han estat assassinats, 6.000
monestirs destruïts i milers de tibetans empresonats. El govern xinès afirma que el Tibet sempre ha estat part de la Xina,
però no hi ha evidències històriques que ho recolzin. Les dues cultures són completament diferents, l’idioma no prové de les
mateixes arrels, i el menjar, vestir, estil de vida i religió no tenen relació en absolut; S’ha obligat a l’abort i esterilització de
moltes dones, per aconseguir una minoria tibetana a la vegada que s’ha incrementat la presència xinesa en el territori tibetà;
Es cometen abusos continus dels drets humans. No hi ha llibertat d’expressió, religió o premsa, i es realitzen continus
arrests domiciliaris. Per a més informació: Tibet, the road of freedom, 60 minuts, 10/06/1999 TV3.
En els darrers anys el Dalai Lama ha declarat que el Tibet és part de la Xina, en un intent d’acostament amb el govern xinès
degut als canvis positius que s’estan produint a la zona. Font: Semáforo, 15/03/05. Disponible a la web:
<http://escolapau.uab.cat/>
235
L’any 1999 el Dalai Lama va decidir realitzar una sèrie de concerts internacionals per promoure la pau mitjançant la
música sacra.
També cal destacar l’enregistrament de l’àlbum Songs for Tibet, gravat per Sting i per 12 artistes més, com Dave Matthews,
John Mayer o Suzanne Vega promogut per l’Ong Art of Peace Foundation. L’àlbum es va posar al mercat tres dies abans
dels Jocs Olímpics de Beijing 2008, per atraure l’atenció internacional sobre la situació a la zona. Els fons obtinguts amb la
venda de l’àlbum es destinaran a projectes de pau del Dalai Lama. A: Sting canta por el Tíbet. EP, 23/07/08
I cal destacar també el grup tibetà “Tibetan Exile Brothers”, format per tres germans que des de fa deu anys intenten
transmetre el seu missatge a favor d’un Tibet lliure mitjançant cançons per la llibertat.
236
Mumia Abu Jamal va ser condemnat per l’assassinat d’un policia blanc el 1982, Daniel Faulkner, però no hi ha cap prova
de que la pistola de Mumia (legalment registrada) fos disparada aquella nit. Dos mesos després la policia va dir que Mumia
havia confessat la seva culpabilitat. Així que fou jutjat i condemnat a mort pel jutge Albert Sabo “El jutge de la forca”,
conegut per haver condemnat a mort a més afroamericans que cap altre jutge dels Estats Units. Durant els últims 21 anys
Mumia, conegut com “la veu dels sense veu” ha continuat com a pres polític en el corredor de la mort de Pensilvània.
237
De fet n’han celebrat varis, així com també el 1999 Zack de la Rocha va parlar davant de la Comissió Internacional de
Drets Humans de Nacions Unides del cas de Mumia Abu-Jamal i de l’aplicació de la pena de mort als Estats Units. El 1997
també es van celebrar diferents actes culturals per Mumia, per exemple durant el Show televisiu de David Lettermann, el
grup Chumbawamba en la interpretació de la cançó Tubthumping van cridar Llibertat per Mumia, captant l’atenció del
públic.
233
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També cal comentar que l’any 1998 Michael Franti, cantant del grup americà Michael Franti &
Spearhead, va presentar el festival a Estats Units 911 Power to the peaceful Festival (PTTP) com
un dia internacional d’art i cultura en suport del presoner polític Mumia Abu-Jamal. El nom i la data
911, van ser escollides per cridar l’atenció a la situació d’emergència de l’estatus de Mumia, per
impedir-ne l’execució. L’any 2000 PTTP es va centrar en mostrar el suport pels presoners que es
troben en situació de cadena perpètua, donant a conèixer també el creixement exponencial de les
presons. L’any 2001 arrel dels atemptats de l’11S, el festival es va plantejar com a memorial dels
que havien perdut la vida, i també per celebrar el dia en que els Californians del nord van demanar
la fi dels bombardejos arreu del món. El 2002 i el 2003 el festival va oferir un espai de curació i
compassió per tota la gent assassinada o desplaçada degut al terrorisme i a la guerra al terrorisme.
L’any 2004 el festival es va anomenar “Stand up and be counted”, animant a la gent a sortir i anar a
votar. L’any passat el festival va adoptar el lema “Bring’em home”, emfatitzant que la millor manera
de donar suport a les tropes és duent-les a casa.
Alguns dels cantants que van actuar en les edicions del festival van ser Michael Franti and
Spearhead, KRS-One, String Cheese Incident, Saul Williams, Keller Williams, Blackalicious, Alice
Walker, Ram Dass, Talib Kweli, Amy Goodman, The Coup, Digital Underground, Woody Harrelson,
Lyrics Born, Anti-Flag, Jello Biafra i Angela Davis i molts d’altres.

- War Don Don, The peace festival
War Don Don, “La guerra s’ha acabat” van ser les paraules pronunciades pel president Ahmed
Tejan Kabbah el 2002 després de més d’una dècada de conflicte declarant oficialment la fi de la
guerra. El 26 de novembre del 2005 a la capital de Sierra Leone, Freetown, es va celebrar un
concert en el que hi van assistir 25.000 persones i es perseguien varis objectius: Celebrar l’èxit del
procés de pau i continuar amb el compromís internacional al país; Animar a la comunitat
internacional a que es continuï compromentent en els esforços humanitaris; proporcionar una
ocasió que permeti gaudir i aixecar la moral de la gent de Sierra Leone; Estimular la inversió de
l’exterior a Sierra Leone i promoure el reconeixement i comprensió de l’impacte de la guerra i els
beneficis de la pau a Àfrica. Els beneficis es van destinar a programes de lluita contra la pobresa al
país. Al concert hi van actuar Daddy Saj, Extra O, K-Man, Succulent, Sasko, Black Culture Group,
Jungle Leaders, Aja i altres.

- Live Earth
El 7 del 7 del 2007 es van celebrar simultàniament a nou ciutats del món concerts amb el principal
objectiu de conscienciar al major número de persones possible sobre els efectes del canvi climàtic
i de les seves greus conseqüències. El concert va ser promogut per a l’organització Save Our
Selves, S.O.S, fundada per Kevin Wall i presidida per Al Gore, que va presentar l’esdeveniment
dient que el Live Earth és el principi d’una campanya de tres a cinc anys que pretén pressionar als
governs dels països rics perquè firmin el 2009 un tractat per reduir les emissions de CO2. Aquest
esdeveniment per Al Gore va significar ser una “emergència planetària”, amb el que també es
pretenia recaptar fons per poder seguir lluitant per defensar els drets de la terra (el concert de Rio
de Janeiro va ser gratuït), destinant-los a l’Aliança per la protecció del clima, una coalició d’ONG
creada per Al Gore.
Live Earth va marcar l’inici d’una campanya global de varis anys de durada amb l’objectiu
d’impulsar a les persones, a les corporacions i als governs a prendre mesures que resolguin
l’escalfament global. Es va animar a la gent a prendre part en el compromís pel respecte al medi
ambient, intentant reduir les emissions de CO2 a nivell personal, pressionar per l’elaboració de lleis
i polítiques a favor de l’energia renovable, reduint la independència al petroli i carbó, dur a terme
plantacions d’arbres amb la finalitat de preservar i protegir els boscos, entre d’altres.
Els concerts es van celebrar a les següents ciutats: Sydney, Shanghai, Johannesburg, Londres,
Hamburg, Nova York, Rio de Janeiro i Tokio, -que es van fer actuacions al temple Toji, ciutat
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símbol de la lluita contra el canvi climàtic des de la firma del protocol al que va donar nom fa deu
anys-. També es va realitzar un concert a l’Antàrtica, a l’estació d’investigació científica Rothera238.
En els concerts hi van participar més de 150 artistes durant 24 hores, dels que destaquen,
Madonna –qui va composar especialment la cançó Hey you que parla de la necessitat de fer
alguna cosa que marqui la diferència, de fer alguna cosa bona per un mateix i pels altres-, Linkin
Park –que es van comprometre a plantar un arbre per cada persona que hi hagués a la seva
actuació i van a animar al públic a separar la brossa en nou categories diferents, per intentar
maximitzar el procés de reciclatge-, Red Hot Chili Peppers, Maná, Enrique Iglesias, The Police,
Alicia Keys, Shakira, Sasha, Crowded House, UB-40, Angelique Kidjo, Sarah Brightman, Winnie
Shin, Lenny Kravitz, entre d’altres.
La retransmissió online de l’esdeveniment va comptabilitzar més de 9 milions de connexions en
directe.
Els crítics de la iniciativa van assenyalar que els concerts van deixar una “petjada de carboni” molt
significativa, en al·lusió als vols realitzats.
Paral·lelament a aquests concerts, a altres ciutats del món es van celebrar concerts que es van
sumar a la iniciativa. Per exemple a la ciutat de Barcelona es va celebrar el concert Salva la terra,
al moll de la fusta, amb el missatge de conscienciar a les persones que hi van assistir sobre la
situació que està vivint el planeta. Hi van tocar Miguel Ríos, Ojos de Brujo, Calima, Loquillo,
Macaco, Lila Downs i Gerard Quintana. Les recaptacions del concert es van destinar a fundacions
amb projectes dedicats al medi ambient.
Cal saber que a part d’aquest concert, a partir dels anys 90 es comencen a celebrar concerts sobre
el medi ambient. També se’n venen celebrant molts d’altres en el que el tema de celebració del
concert no és el medi ambient, però des de les organitzacions encarregades del muntatge d’aquest
festival, sí que han decidit crear les infraestructures bàsiques per intentar minimitzar l’impacte
ambiental que es pugui generar al llarg de la celebració d’aquests. Per exemple, facilitant diferents
tipus de contenidors per facilitar el reciclatge, potenciant l’ús de les energies alternatives (solar i
eòlica sobretot) per fer funcionar generadors, limitant l’accés al recinte als vehicles privats per tal
de potenciar l’ús del transport públic, s’organitzen activitats de plantació d’arbres, es prioritza el
menjar ecològic així com la creació de compost amb les restes sobrants, es facilita l’accés a
organitzacions mediambientals al recinte del concert o festival per informar sobre les activitats que
duen a terme pel medi ambient, etc., mostrant formes properes i senzilles a la població perquè
pugui contribuir a l’atenuació de la degradació mediambiental. En són exemples els festivals The
Bonnaroo Music & Arts Festival, Festival Lollapalooza, Festival South by southwest, entre molts
d’altres.

- La Paz Sin Fronteras, Colòmbia-Veneçuela
El 16 de març del 2008 Juanes va organitzar el concert gratuït La paz sin fronteras, sobre el pont
internacional Simón Bolivar, punt fronterer entre Colòmbia i Veneçuela. La finalitat del concert va
ser celebrar la pau després de la crisi diplomàtica desencadenada a Colòmbia, Equador 239 i
Veneçuela, l’1 de març quan l’exèrcit colombià va bombardejar un campament de les FARC, situat
en territori equatorià, matant al número dos de la guerrilla, Raúl Reyes, fet que va generar el
trencament de les relacions per part d’Equador, de Nicaragua, i de Veneçuela, que va tancar la
En aquest cas l’únic grup que va participar del concert va ser un grup de científics i músics aficionats, anomenat
‘Nunatak’. Els integrants del grup estan investigant el canvi climàtic i la biologia evolutiva de la península antàrtica. La seva
actuació va ser retransmesa via televisió i Internet, sent vista per més de mil milions de persones.
239
Cal destacar que l’any 2006 entre aquests dos països, Equador i Colòmbia, es va celebrar a Equador un festival artístic
impulsat per l’ACNUR i la Fundación Desarrollo, Acción y Vida per promoure l’entesa entre les comunitats equatorianes i de
colombians, desplaçats degut al conflicte armat. Mitjançant la realització d’activitats artístiques es va buscar reconnectar
amb les tradicions culturals d’ambdues comunitats motivant a l’intercanvi i per tal de rebaixar les tensions. Per a més
informació: <http://www.unhcr.org/441063162.html>
238
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seva ambaixada a Bogotà i va expulsar al personal diplomàtic colombià a Caracas. La crisi es va
resoldre a la reunió que el Grupo de Rio va mantenir a la República Dominicana a principis de
març.
El concert va comptar amb la participació de varis artistes, que es van autoanomenar “Los
cancilleres de la paz”: Juanes, Carlos Vives, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Juan
Fernando Velasco i Juan Luís Guerra. Els cantants van fer algunes intervencions destacables,
Alejandro Sanz, va comentar “Ustedes están haciendo historia, no queremos guerras entre
nuestros pueblos”. O Miguel Bosé, que va assegurar que aquest concert és el principi d’un camí de
pau “Ojalá llegue el día en que no haya más guerra, tenemos derecho a vivir en paz 240”; I Juanes,
qui va tancar el concert i va recordar que “Estamos afirmando el derecho a vivir en paz”, fent una
crida perquè es prengui consciència de que “El futuro de un país no tiene que ver con un
gobernante o presidente. Éste es el comienzo de una nueva era, aquí no hay diferencias políticas
ni raciales, ni de religión: hoy somos uno, somos hermanos” 241 . Abans del concert, va actuar
l’orquestra binacional de Colòmbia i Veneçuela, i un cor juvenil, interpretant cançons tradicionals
d’ambdós països. Juanes va demanar al públic que assistissin al concert vestits de blanc,
simbolitzant el desig dels habitants de la zona per la pau242.
Arrel d’aquest concert, Juanes està liderant també el projecte “Paz sin fronteras”243, que:
“Pretén que el dret a la pau s’inclogui en la declaració universal dels drets humans, amb la
finalitat de que tots els països positivitzin aquest principi com un valor imprescindible i en
conseqüència d’obligat compliment per tots els governs i pobles del món, reconeixent-lo no
només en el seu sentit axiològic, sinó amb el seu conseqüent respecte com a base de la
dignitat humana i de tots els drets de l’home”.
La pretensió principal és “crear una mobilització a nivell internacional, que convoqui a tots aquells
ciutadans que vulguin solidaritzar-se amb la causa, que estiguin disposats a adoptar la pau com un
valor que es reflexi en totes les seves actuacions i com un deure pel qual comença el canvi”. La
iniciativa compta amb el suport dels músics que van participar al concert. Per a més informació:
<http://pazsinfronteras.org/>.

La Paz Sin Fronteras, Cuba
El 20 de setembre del 2009 es va realitzar a Cuba, a la Plaça de la Revolució un concert liderat per
Juanes i Miguel Bosé, amb la col·laboració de Sílvio Rodríguez i Amaury Pérez, que tots ells van
participar-hi244, a més a més de Juan Fernando Velasco d’Equador, Jovanotti d’Itàlia, Luis Eduardo
Aute i Víctor Manuel d’Espanya, els cubans-veneçolans, Cucú Diamante i Yerbabuena, Olga Tañón

Ambdues cites extretes de: Juanes, Vives, Bosé y demás “parceros” llenaron a Colombia y Venezuela de música y
anhelos de paz. Noticias, Caracol Radio, 16/03/08
241
Extret de: Paz sin fronteras. El diario vasco. 18/03/08
242
Setmanes després de la realització del concert, es va dur a terme una proposta artística a Cúcuta, anomenada “Arte y
paz” fonamentada en autoretrats i pintures realitzades per colombians i veneçolans. Sobre l’esdeveniment un dels pintors va
comentar “Nuestra idea siempre fue hacer reflexionar a la gente sobre la expresión de la paz, la hermandad y la unión.
Hemos querido atraer mentes jóvenes hacia procesos de expresión y paz cultural”. Per a més informació: Artistas de
Colombia y Venezuela promueven la unión con sus pinturas. 30/03/08. <http://www.laopinion.com.co/>
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<http://www.pazsinfronteras.org/>
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Cal comentar que altres artistes van ser convidats al concert però van reconsiderar la seva actuació dies abans per
diferents motius. Entre ells cal destacar a Maná, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Luís Fonsi, Gloria Stefan i Willy Chirino. En
un primer moment hi va haver-hi l’interrogant sobre la possible actuació de Gorki Águila i del seu grup Porno para Ricardo,
un grup que representa la jove dissidència a l’illa, i que el seu cantant fou empresonat pel règim per les seves ‘opinions’.
Finalment el grup no fou convidat. Tal i com va comentar el cantant del grup “Jo tocaria. És clar que tocaria. Sempre que em
deixin dir el què vulgui. Però trobo una mica utòpic que pensin que els deixaran expressar lliurement. Allà només toleren a
artistes del tralarà, que cantin cançons d’amor, als que s’expressen en anglès i els qui encara creuen en la bola del
comunisme. El gest de Juanes em sembla ben intencionat, però ingenu. Si es parla de la pau en el concert caldrà parlar de
la llibertat que no hi ha. Si no, no serà creïble”. La incógnita Gorki Águila. La participación del rockero disidente cubano en el
recital de Juanes está en duda - El artista dejó la isla hace tres meses. El País 20/08/09.
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i Danny Rivera de Puerto Rico i els músics cubans Carlos Varela, Los Van Van, Orishas i X
Alfonso.
El concert va ser considerat un èxit, tot i la gran polèmica que el va envoltar. Celebrat durant el dia
(per no gastar llum) va transcórrer amb calma, tot i que moments abans quasi es suspèn 245. Hi van
assistir més d’un milió de persones, que la majoria anaven vestides de blanc (com a símbol de pau
es demanar als assistents vestir d’aquest color, com en la primera edició) sent ben rebut pel poble
reafirmant la idea de que el concert ajudaria a trencar amb l’aïllament. Segons Juanes “Aquest
concert és un gest humanitari, un acte d’amor per la pau”, i segons Bosé “El concert és un pont que
s’obre entre una punta del mar i l’altra”246.
El concert va ser lliure de missatges polítics, i els cantants es van limitar a cantar les seves
cançons més conegudes enviant missatges de pau i de convivència, amb un gran ambient de
festivitat. Algunes de les cançons que es van interpretar van ser per exemple La Camisa Negra i
Odio por amor, de Juanes; Te amaré, Amante Bandido, Si tu no vuelves de Miguel Bosé, qui va
interpretar juntament amb Juanes Nada particular; Sílvio Rodríguez, Ojalá, El escaramujo;
Amaury Pérez, Amor difícil; Juan Fernando Velasco, Chao Lola i Para que no me olvides;
Jovanotti Penso en positivo i L’ombelico del mondo; Luís Eduardo Aute, Al Alba; Víctor Manuel,
Sólo pienso en tí; Cucú Diamante & Yerbabuena, Alguien; Olga Tañón, Muchacho Malo i
Bandolero; Danny Rivera, Tu pueblo es mi puelbo; Carlos Varela qui va interpretar la cançó
Muro juntament amb Miguel Bosé; Los Van Van, que van tocar un popurri de cançons que incloïen
Ven felicitame i Chirrín chirrán; Orishas, Represent i X Alfonso qui es va acompanyar d’un cor
infantil per interpretar algunes cançons. El concert va finalitzar amb la cançó de Compay Segundo,
Chan Chan.
Des del moment en què va ser anunciat, el concert no va ser lliure de polèmica, motivant fins i tot a
un replantejament de si s’havia de dur a terme o ser suspès, degut a diferents motius. Aquest es va
presentar com un ‘concert blanc’, tal i com va comentar Juanes “Hem muntat un concert sense
colors polítics. És a la plaça de la Revolució, un lloc complex, sens dubte. Un gran símbol que uns
adoren i altres avorreixen. Segueixo convençut de que l’art té un paper en la construcció de la
pau”247. Segons ell l’objectiu del concert era transmetre el missatge de que ‘és temps de canviar la
mentalitat’, i,
“El nostre únic missatge és pau, d’humanitat, de tolerància, un missatge d’interactuar amb
el poble”248 (...) “El què s’està organitzant a Cuba és simplement part d’un projecte que va
començar fa un any amb un col·lectiu d’artistes que pensem de manera similar: que la
música, que la cultura té una missió molt important en el procés de construcció de la pau,
en la unió dels pobles i a favor de la tolerància249 (...) Jo no toco a allà ni per ego, ni per
ideologia. Perquè no creure que anem a allà per amor a la gent? A mesura que anem
creixent, perdem la capacitat de creure que les coses poden canviar. La fe és
importantíssima. També la pau. Però la pau no ven”250.
Juanes creia que el concert podia ajudar a descongelar les relacions entre Cuba i EUA,
considerant el moment actual (setembre 2009) en el que el govern nord-americà ha relaxat les

Els cantants van mostrar desacord davant la instal·lació d’una zona vip tancada al costat de l’escenari col·locada pel
règim, que posteriorment es va desinstal·lar, i també perquè no es deixava entrar a la gent al concert si no anaven vestits de
blanc. Els cantants van suggerir que la gent anés vestida de blanc, en senyal de pau, però no calia interpretar aquest
suggeriment com a obligació, mostrant el seu desacord per l’exagerat control. A tall anecdòtic el músic Víctor Manuel va
voler entrar al recinte del festival però com que no duia roba blanca, no el van deixar entrar.
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Amdúes cites s’han extret de l’article: Olvidemonos de Castro y de la maldita política, dijo Juanes en Madrid. El tiempo,
17/09/09.
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El problema que planteamos no es cubano, sino humano. El País, 19/08/09.
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Juanes ‘No soy comunista’. El cantante colombiano afirma que trata de establecer lazos con el pueblo cubano y
promover el cambio con su arte. El nuevo Herald, 26/09/09.
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Juanes en CNN: “Los Cubanos no tienen antenas ni son de otros colores”, 02/09/09.
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Cantar por la paz es toda una guerra. Cantaremos en Cuba por la gente. No a favor ni en contra de nadie. Vamos a tocar
a Cuba por amor, asegura Juanes. El país, 17/09/09.
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restriccions als viatges i les remeses dels cubano-americans a l’illa, promovent la pau i la
reconciliació. Una de les últimes coses que pretenia l’artista era,
“Ofendre als cubans que viuen a fora de l’illa (...) Molts senten Cuba com una illa tancada
en la que no hi entra l’aire. Aquest aire ha d’entrar amb la música. Entenc que el dolor de
l’exili és molt tenaç. Ningú pot discutir-lo. Creieu-me que ho respectem. Però cal fer alguna
cosa amb el futur de l’illa. I si no som nosaltres, vindrà algú i ho farà. Demà, demà
passat...”251.
El cantant a més a més va anunciar que té previst gravar una cançó sobre Cuba pel seu proper
àlbum titulada Soy Cubano, composada per l’ocasió del concert, sent un homenatge a les famílies
cubanes de dins i de fora.
Tal i com va comentar Miguel Bosé,
“Fa temps que Juanes i altres músics varem crear una plataforma anomenada Paz Sin
Fronteras. Pretenem que les constitucions democràtiques reconeguin el dret fonamental
dels individus a viure en pau; el dret a la cultura de la pau. Sembla una nimietat, però no ho
és. Creiem que si es reconeix aquest dret, qualsevol ciutadà del món podrà com a mínim
reclamar que es compleixi. Nosaltres utilitzem l’única arma a la nostra mà; la música. I
actuem de forma preventiva (...) Així que La Havana ens va semblar un bon lloc per
reclamar la pau com una necessitat de benestar i enteniment social, d’absència total de
conflictes”252.
Tot i aquestes intencions de partida, varis grups anticastristes i del sector més radical de l’exili cubà
van mostrar el seu rebuig amb la idea del concert, demanant als organitzadors que cantessin en
nom de la llibertat i no de la pau, considerant que l’illa està “sotmesa a la repressió d’una dictadura
de 50 anys”, a més a més de demanar la llibertat als presos polítics i el respecte als drets humans.
Un dels grups de l’exili, l’organització Vigilia Mambisa, fins i tot va encapçalar una manifestació
anomenada “Un martell i un disc de Juanes”, a la famosa Calle Ocho de Miami, el lloc més
emblemàtic de l’anticastrisme, mostrant el seu rebuig al concert destruint els discs del cantant i
cremant camises negres (en al·lusió simbòlica a la cançó de Juanes La camisa negra). El president
d’aquesta organització, Miguel Saavedra va comentar,
“No podem entendre com és que cantarà a la Plaça de la Revolució quan els discursos
més importants en contra dels països democràtics van ser pronunciats allà per (Fidel)
Castro, qui ha portat el terrorisme a Amèrica Llatina i a altres regions” 253 (...) “En rebuig a
aquesta humiliació i provocació de Juanes a la comunitat cubana, ens preparem per
destruir la música (de Juanes) i com a respecte a la comunitat cubana s’han unit
colombians, veneçolans i hondurenys”254.
Sobre aquesta acció el cantant va comentar “La meva intenció és positiva, tot i que generi tant odi,
tanta ràbia. Però si serveix perquè es desfoguin, que els trenquin. Miami i Cuba són com dos
germans que es detesten profundament”255.
De totes maneres el cantant va rebre una forta pressió per suspendre el concert, fins i tot, dies
abans de la celebració, va denunciar a la policia que havia rebut missatges anònims d’amenaça a
Twitter, tement per la seva seguretat i la de la seva família.
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Juanes e invitados bajo fuerte presión por concierto en la Plaza. El Nuevo Herald, 12/08/09.
La paz no es rentable. Miguel Bosé, El país, 18/08/09
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Exiliados cubanos marchan contra Juanes. BBC. 15/08/09
254
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Tal i com va comentar Vicenç Fisas,
“L’oposició cubana instal·lada a Miami considera que Juanes i la seva gent es presta a un
joc favorable a la legitimació del règim cubà, pel simple fet de convocar aquest concert a
l’illa, en el que participaran també músics afectes al règim, com Sílvio Rodríguez entre
d’altres (...) el motiu de fons (del concert) és precisament ‘crear ponts’ entre la comunitat
cubana dividida, tant pels que viuen a l’exili i els que continuen a l’illa més o menys afectes
al règim, com per enllaçar als cubans en general amb els Estats Units, que manté un
embargament sobre l’illa des de fa dècades”256.
De totes maneres la iniciativa també va rebre el suport de diferents grups de l’exili cubà. Una
trentena de membres del grup de dissidents empresonats a Cuba (75 opositors empresonats el
2003, dels quals 54 segueixen a la presó) van mostrar el seu recolzament a la iniciativa veient-la
com,
“Una gran oportunitat per avançar en la reconciliació entre tots els cubans (...) Declarem
que tot i les llargues condemnes, vexacions i els patiments infringits injustament a nosaltres
i a les nostres famílies, els nostres cors no guarden ressentiments cap a qui ens reprimeix
amb crueltat (...) Som conscients de que aquest concert és només un pas en el nostre
objectiu de reconstruir la Pàtria, i ens dol que no puguin participar més artistes residents a
Cuba i a l’exili. Som un sol poble. Tot i això, per aquest camí s’imposarà la racionalitat i en
data no llunyana, podrem gaudir junts de la cultura i tradicions nacionals”257.
De totes maneres aquest grup va declarar que hi havia ‘germans’ (presos polítics) que no estaven
d’acord de que el concert es realitzés.
El concert a més a més va captar l’atenció del President d’Estats Units d’Amèrica Barack Obama,
qui va comentar “Estic segur de que aquest tipus d’intercanvis culturals no danyen les relacions
entre Estats Units i Cuba (...) Però tampoc cal exagerar l’ajuda que proporcionen”258.
A diferència del primer concert celebrat a la frontera colombiana-veneçolana el 2008, aquest no va
comptar amb cap patrocinador, fet que va portar a Juanes a finançar-lo (destinant 230.000 euros).
A més a més, el concert no va aconseguir tampoc el recolzament dels mitjans de comunicació més
importants de Colòmbia. Tal i com va comentar Vicenç Fisas,
“Probablement no hi hagi més explicació que la mateixa polarització de la societat cubana i
la radicalitat de molts dels exiliats a Miami, però en aquest cas caldria preguntar-se si els
que s’oposen al concert han calibrat l’anomenat ‘efecte rebolcada’ d’una iniciativa d’aquest
tipus, és a dir, la capacitat que un concert de masses, realitzat amb artistes de varis llocs i
de pensament o sensibilitat política diferents, pugui tenir perquè la gent cubana de peu,
especialment la joventut, pugui enviar un missatge amb la seva simple assistència
multitudinària a un concert ja polemitzat, en el sentit de que al congregar-se davant d’una
iniciativa oberta (...), envien una senyal al seu propi govern, a l’exili i a la comunitat
internacional, en particular a Estats Units (que per cert, Hillary Clinton recolza el concert),
perquè es reforcin les tímides iniciatives d’obertura (les internes i les externes vinculades
amb Cuba), es comenci a perdre la por al trànsit polític i es comenci a parlar de com es
farà el llarg procés de reconciliació, una vegada arribi el moment de creuar el pont que ha
dividit a aquesta societat durant tant temps”.

Cuba, los conciertos y el ‘revolcón’. Vicenç Fisas, El Periódico de Catalunya, 09/09/09.
Disidentes cubanos apoyan a Juanes. Una treintena de miembros del grupo de los 75, encarcelados en Cuba, son las
últimas adhesiones al concierto ‘Paz sin Fronteras’. El País, 08/09/09.
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Juanes y la música reúnen a un millón de cubanos. El cantante colombiano toma La Habana con su concierto por la Paz
Sin Fronteras. Miles de personas, en su mayoría vestidas de blanco, asisten hoy en La Habana al concierto de ‘Paz Sin
Fronteras’. El país, 20/09/09.
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La participació dels músics i l’entrada al concert va ser gratuïta. El govern cubà va contribuir en
l’allotjament dels participants. El sistema de so i instruments de producció es van enviar
temporalment d’Estats Units. Les despeses de producció locals van ser cobertes per l’Institut Cubà
de la Música. La SGAE, Air Europa, A&C Charters i Aerosur van col·laborar amb part de les
despeses d’assajos i alguns bitllets d’avió.
Després d’aquest concert caldrà esperar cert temps per saber si realment la música ha servit per
alguna cosa. Segons el cantant, el concert a la frontera entre Colòmbia i Veneçuela “Va servir per
reduir l’escalada de violència verbal en la que ambdós països es trobaven immersos”259. De totes
maneres, el cantant ha aconseguit el reconeixement positiu de la seva tasca, per exemple el
representant demòcrata James McGovern del govern nord-americà va oferir un aplaudiment pel
cantant pel seu “Coratge, visió i compromís”. I també va comentar “Més que un concert de rock,
aquest massiu esdeveniment cultural a La Havana va ser un testament emotiu, tot i pels seus
crítics, sobre el poder de l’esperit humà per sobrepassar les barreres quan hi ha tensions”260. O fins
i tot Fidel Castro va comentar al respecte “El poble cubà, especialment la seva magnífica joventut,
va demostrar que encara enmig d’un brutal bloqueig econòmic és possible vèncer obstacles
inimaginables”261.
Dies previs al concert el tenor Plàcido Domingo va expressar el seu recolzament als artistes,
considerant que l’art no s’havia de condicionar per la política. Tal i com va dir “L’artista és el primer
al qui es crida en moments difícils (...) i estem sempre disposats a ajudar, però jo crec que
políticament no s’ha de condicionar a l’artista en cap cas”262. Tal i com va expressar Juanes “La
política divideix, l’art uneix”263.
Juanes va anunciar que continuaria la gira Paz Sin Fronteras a Mèxic, celebrant un concert el 2010
a la frontera entre aquest país i Estats Units d’Amèrica, preveient de moment fer-ne dos, un a
Ciudad Juárez (Mèxic) i un altra a El Paso (EUA), amb l’objectiu “D’aixecar el mur que separa el
nord del sud, que hi hagi millor tracte, que acabi la guerra del narcotràfic, aquesta guerra social i
tots els problemes d’immigració”264. De totes maneres el cantant preveu seguir la gira també per
altres països d’Amèrica Llatina. Tal i com va dir expressar el cantant “Aquest concert –el de Cubaés aquest granet de sorra que es suma a les coses que vindran en un futur. Així ho espero” 265.

5.5- Iniciatives de Música i pau266:
- Música i Pau, UNESCO
L’any 1949 es va fundar l’International Music Council a petició de la UNESCO com un organisme
encarregat de la música. Té un secretariat permanent amb seu a la UNESCO a París. L’IMC
considera que la música és una part vital de les persones, i és per això que està habilitada per
parlar amb els governs, institucions i regions sobre la música. La música es considera un dret bàsic
de la gent per poder expressar-se i comunicar. Així els seus objectius són que tothom es pugui
expressar musicalment, amb tota llibertat i també amb tots els mitjans i facilitats; dret d’aprendre el
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llenguatge i tècniques musicals; poder obtenir reconeixement i remuneració per aquests serveis.
L’IMC aspira a contribuir en el desenvolupament musical, i estrènyer relacions entre cultures
musicals, en base d’absoluta igualtat, respecte mutu i apreciació.
El 1997 l’Assemblea General de Nacions Unides va proclamar l’any 2000 com l’Any Internacional
de la Cultura de la Pau. I l’IMC va ser encarregat de coordinar el programa de Música i Pau
(1999-2001) amb la intencionalitat d’iniciar, recolzar i promoure accions i projectes musicals amb la
pau. Això pren lloc en tots els camps: educació, jovent, canvis interculturals... i pot prendre varies
formes: concerts, festivals, botigues... amb accions amb continuïtat o amb projectes d’una sola
vegada.
A la pàgina web es pot consultar els projectes de l’IMC i activitats dels membres que s’han dut a
terme en el camp de la música i la pau a diferents llocs del món: Dia de la Música i la Pau, Premi
de música Oscar Peterson “Un himne de llibertat”, Coral per la Pau i la Justícia, 1.000.000 de veus
cantant per la pau i la solidaritat; cicle de concerts de música i pau) i les activitats de l’IMC amb els
socis de la UNESCO (Manifest 2000; coordinar infraestructures musicals en àrees depravades,
com per exemple Bòsnia-Herzegovina i Palestina; Cançó per la pau al món; Artists for Peace
activities; Drums for Peace; Music Bringing Nations Together; "Music for Peace" concert; "Yoko and
John" documentary; Waging Peace in the New Millennium; The Strange War - Stories for a Culture
of Peace).
La UNESCO té els anomenats Ambaixadors de la Bona Voluntat i la Música, persones que han
contribuït a la pau des de la música, com José Antonio Abreu, Grace Bumbry, Montserrat Caballé,
Marin Constanin, Miguel Ángel Estrella, Susana Rinaldi, Mstilav Rostropovitch 267 i Giancarlo Elia
Valori.

- Per la Pau amb les Armes de la cultura- Plataforma de Mujeres Artistas
Contra la Violencia de Género (PMACVG)
La PMACVG va néixer l’any 1997 arrel de la mort d’Ana Orantes, una dona que fou cremada viva
pel seu marit després d’haver denunciat públicament a un programa televisiu la situació de
maltractaments que patia. Cristina del Valle feia temps que intentava articular i donar forma a la
idea de crear una organització formada per dones de diferents àmbits culturals, i després d’una
reunió, va aconseguir comptar amb el recolzament de Marta i Marilia (Ella baila sola), Malú, Mary
Ángeles (Camela), Aurora Beltrán (Tahúres Zurdos), Pastora Soler, Soledad Jiménez (Presuntos
Implicados), entre d’altres. D’aquesta manera volien fer pressió i sensibilitzar sobre el tema de la
violència de gènere fent de portaveus davant dels polítics i de la societat en general. Així
s’entrevistaren amb càrrecs públics, com l’antic president del Govern José María Aznar, o els Reis
d’Espanya, a qui els hi van fer arribar una petició d’elaboració d’una Llei Integral contra la Violència
de Gènere, recolzada per 50 organitzacions de dones.
Al llarg d’aquests anys la PMACVG ha participat en moltes xerrades, conferències, entrevistes...
rebent nombrosos premis. Fins i tot es va crear un espai de radio setmanal durant un any, on cada
set dies es convidaven a dones d’altres organitzacions com les Dones de Negre, organitzacions de
dones emigrants, dones afganes, membres de la Unió nacional de dones Saharauis, així com
també la Plataforma d’Homes contra la violència, per parlar sobre temes de violència de gènere.

D’aquest músic cal comentar que immediatament després de la caiguda del mur de Berlín va viatjar a la ciutat i va oferir
un concert improvisat al ‘Checkpoint Charlie’ –un dels passos fronterers més famosos entre la zona de control nordamericana i la soviètica-. En el desè aniversari de la caiguda del mur va tocar al ‘Mauer Museum’ de Berlín, en memòria
d’aquells qui van patir la persecució a la República Democràtica Alemanya. El 25 de desembre del mateix any Leonard
Bernstein va interpretar la Novena de Beethoven a la zona oriental, canviant la paraula Freude (alegria), per Freihet
(llibertat). En el mateix any, Daniel Barenboim va oferir un concert per ajudar econòmicament als berlinesos de l’Est. Vint
anys després de la caiguda del Mur, es va celebrar a Berlín la “Festa de la llibertat”, amb un concert de Daniel Barenboim,
Plácido Domingo i Bon Jovi.
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La Plataforma ha viatjat també a varis llocs del món reforçant vincles entre organitzacions
femenines i mostrant-hi el seu suport:
-L’any 2002 l’actriu Inés Morales i Cristina del Valle foren convidades als campaments saharauis a
Tinduf, per la Unió Nacional de Dones Saharauis que celebrava el seu IV congrés, i des
d’aleshores, continuen recolzant a les Dones Saharauis i a la seva lluita per un referèndum just,
lliure i transparent, duent a terme activitats públiques per informar sobre el tema.
-L’any 2003 van viatjar a Bagdad per dir No a la guerra, i mostrar el seu recolzament al poble
iraquià. Allà van realitzar un concert per la Pau entre artistes iraquianes i espanyoles.
-L’any 2004 van viatjar a Palestina i amb paraules de Cristina del Valle “el viatge és una crida a la
consciència de l’horror que viu un país ocupat, al que se l’està rodejant amb un mur vergonyós, i
per trobar-nos amb dones d’allà, que, com en tots els conflictes, sent les que lluiten per la pau,
sempre són les principals víctimes”268. Així doncs es pretén “Condemnar l’«apartheid» que aïlla i
anul·la el poble palestí amb les nostres pròpies armes, que són la música i la paraula”269. Allà es
van reunir amb la Reina Rania de Jordània, el president de l’ANP Yasser Arafat, Hanan Ashrawi,
presidenta de la comissió de drets humans, diferents organitzacions de Dones Palestines i
Israelianes, i amb parlamentaris israelians. Van visitar els campaments de refugiats de Jenin i
Nablus i les ciutats de Jerusalem, Ramalla, Betlem i Kalkiliah, ciutat rodejada pel mur. Allà van
realitzar varis concerts, com per exemple al Teatre Principal de Ramalla, on van fer una versió de
la cançó The Wall de Pink Floyd canviant la tornada: “Killer, Sharon. Deixa’ns en pau/ No volem
ser un altre maó/ No volem ser un maó del teu mur”. També se’n va celebrar un altre a un teatre de
Betlem on Marina Rosell va cantar Bufa Ventet, amb el músic palestí Astoral Abu Sharma i
Mercedes Ferrer va cantar Revolución, on va comentar “Amb la cadena de l’amor destruirem el
mur de l’odi”270.
De retorn del viatge la PMACVG va organitzar l’espectacle Ellas dan la nota, una gira musical, de
poesia i ball, on van actuar a 13 ciutats espanyoles durant el mes de febrer al mes de juny del
2004, per denunciar els maltractaments contra les dones. L’objectiu de l’espectacle era que el
públic prengués consciència de la gravetat de la violència que s’exerceix sobre la dona en tots els
àmbits de la vida.
En aquest mateix any van viatjar a Brussel·les, al Parlament Europeu en el que van presentar un
informe sobre la violació dels drets de les dones i del poble palestí per part del govern israelià i per
demanar la suspensió de l’acord econòmic preferencial que manté la UE amb Israel; també van
viatjar a Algèria a on van organitzar un concert d’artistes espanyols, algerians i saharauis, entre
d’altres, per impulsar el procés de pau, el dret a l’autodeterminació i reunir els esforços de les
dones en la resolució del conflicte del Sàhara Occidental. I a Nova York, on Cristina del Valle fou
ambaixadora de la campanya dels objectius del mil·lenni de l’ONU d’Espanya.
-L’any 2006 van viatjar a Mèxic i a Ciudad Juárez, amb la finalitat de solidaritzar-se amb les
organitzacions de mares de víctimes i denunciar la impunitat contra els crims de les dones a l’estat
de Mèxic. Aquest mateix any la Plataforma i l’Institut de Cultura del Sud (fundació que engloba a
tots els ajuntaments del Sud de Madrid), van dur a terme un projecte d’agermanament entre les
dones de Ciudad Juárez i les dones del Sud de Madrid. Aquest mateix any, van viatjar novament a
Palestina, sota el nom “Sinfonía de Mujeres por la paz en Palestina”, on van demanar la Pau i van
presentar la “fulla de ruta de les dones per la pau”.
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100 músicos, actores y escritores españoles viajan a Palestina como embajadores de la paz. Fernando Iñiguez El país,
24/02/04, p.40.
269
Comentari de Cristina del Valle extret de: <https://elpais.com/diario/2004/02/24/espectaculos/1077577204_850215.html >
270
Música para cicatrizar heridas. Escritoras, cantantes y actrices españolas viajan a Palestina en una caravana de paz.
Núria Martorell. El periódico de Catalunya, 01/03/04, p. 48.

152
- Durant el 2007 un grup de la Plataforma va participar al V Congrés de la Unió Nacional de Dones
Saharauis a Tinduf i a Brusel·les, on la Plataforma va rebre el premi Internacional Silver Rose del
Parlament Europeu per promoure el diàleg intercultural i la pau.
- A principis de gener del 2008 la Plataforma va viatjar novament a Natzaret. Tal i com comenten
“Amb aquesta nova iniciativa pretenem contribuir a la pau a Orient Mitjà atorgant a la dona un
paper protagonista en la mediació i la cerca d’una solució pacífica a l’actual conflicte palestinoisraelià”. El viatge va ser la segona fase de la iniciativa “Simfonia de dones per la pau a Palestina”.
A finals d’any varies artistes membres de la Plataforma, van actuar a ciutats de Cisjordània a favor
del diàleg. La música, barrejada amb poesia, va servir per celebrar concerts a favor de la pau i
l’entesa. Es va celebrar un concert a la plaça del Pessebre, a Betlem, amb Vicky Luna (ex Las
Niñas), Edu, Paloma del Sol (Ex Hijas del sol), Javier Ruibal, Cristina Narea, les germanes Greta i
Belén Garbo, Cristina del Valle i una agrupació de gaiteres de la localitat asturiana de Candás.
Durant l’estada van realitzar tallers amb infants d’escoles àrabs, visites a assentaments de
refugiats i encontres amb dirigents palestins i organitzacions no governamentals israelianes.
A nivell musical cal destacar també la campanya Hay que volver a empezar (2001), on Santiago
Alcanda es va posar en contacte amb Cristina del Valle i Marilia per gravar un CD amb el mateix
títol que inclou 16 temes sobre el món de la dona, amb l’objectiu de frenar la violència domèstica al
nostre país, destinant els beneficis a diferents organitzacions de dones que lluiten contra la
violència de gènere. En aquest hi van participar Rocío Jurado (que va gravar Sobreviviré), Marilia
(Yo no soy esa), Cristina del Valle (Luka), Greta y los Garbo (How come, how long), Lolita (Y no me
importa nada), Lucrecia (No llores mujer), Alazan (Sin miedo), Nosoträsh (El enemigo en casa),
Teresa Barrientos (Ave María), Marina Rosell (Tratame Bien), Olga Roman (María Vale más),
Fangoria (Ese hombre), Papá Levante (Practicar sexo), Mari Trini y los Panchos (Ayudala) i Clara
Montes (Sólo mía), i amb la col·laboració especial de Sole (Presuntos Implicados), Angeles
(Camela) i Melodi.

- Hakamas canten per la pau i pel Desarmament, la Desmobilització i la
Reinserció (DDR)
Hakamas són les dones cantants tradicionals de Sudan (s’han trobat casos al sud de Kordofan i al
sud de Darfur) que acompanyen als homes a la línia de front cantant cançons de guerra i animantlos a lluitar. Aquests grups de dones han donat recolzament tant al SPLA (Sudan People’s
Libertation Army) com al SAF (Sudan Armed Forces) i al PDF (People’s Defence Force), així com
als seus grups respectius alienats.
En el període de postconflicte, l’any 2006 el NSDDRC (North Sudan DDR Comission), i socis
implementadors, van impulsar un programa d’educació per la pau, pels drets humans i per la
prevenció del VIH a un grup de Hakamas al sud de Kordofan, a la vegada que es va intentar la
redefinició del seu rol perquè puguin ser una influència positiva en les seves comunitats. El projecte
va entrenar a Hakamas per assumir activitats de construcció de pau i de reconciliació, donant
suport per formar una CBO (Community Based Organization) per facilitar un treball en el futur i
assegurar una manera de que es guanyin la vida perquè continuïn realitzant activitats de
construcció de pau. El projecte va afectar a 150 Hakamas i indirectament a 5 comunitats de
Southern Kordofan State. El projecte va durar 3 mesos, i en el transcurs d’aquest, 25 Hakamas van
realitzar varis concerts, cantant cançons de pau sobre el DDR i la reconciliació al sud de Kordofan.

Canta Conmigo por la Reintegración271:
“Canta Conmigo por la Reintegración” és un projecte nascut a Colòmbia l’any 2008 a iniciativa de
l’Alta Conselleria Presidencial per la Reintegració. El projecte va tenir la finalitat d’iniciar un procés
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Per a més informació: <http://www.reintegracion.gov.co/Es/prensa/reportajes/Documents/mayo/canta_conmigo.html>
(web no disponible, 2021)
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de selecció de candidats integrants del Programa Nacional per la reintegració i comunitat que
tinguessin aptituds musicals, per tal d’aprofitar-ho com a eina útil per la seva vida i consolidar la
seva resocialització. A més a més perseguia els següents objectius272:
-

Divulgar un missatge de pau, reconciliació i reintegració basada en comunitats, a través
d’un projecte artístic musical incloent, amb participants en procés de reintegració i població
vulnerable.

-

Brindar l’oportunitat de ser capacitats als que estan al procés de reintegració o que hagin
estat part del conflicte i que tinguin talent per la música, per produir un projecte artístic que
a més a més de difondre un missatge de pau i reconciliació, els hi aporti unes eines
mínimes de coneixements a través d’un diplomat que els permeti desenvolupar activitats
artístico-culturals.

El procés de selecció dels candidats i candidates es va dur a terme a onze ciutats del país, es van
presentar més de 150 persones, dels quals en van sortir seleccionats 20 dels que finalment 12 van
ser els finalistes, vuit persones desmobilitzades dels grups armats il·legals i quatre membres de les
comunitats afectades per la violència, reunides per transmetre missatges de pau i reconciliació a
través de la música.
Una vegada es van seleccionar als participants, es van traslladar a Bogotà el febrer del 2009 i allà,
durant un període de tres mesos, van dur a terme les activitats marcades pel projecte a nivell
musical, a més a més d’activitats culturals i d’oci organitzades per l’Alta Conselleria. El projecte va
rebre el suport d’artistes com Fonseca, César López, Maria Mulata, Moisés Angulo, Sebastián
Mejía, John Cardona i Luís Miguel Olivar, i la tutoria musical i vocal de Paula Andrea González. El
procés fou avalat per la Universitat Santiago de Cali, i va incloure classes de tècnica i estètica
vocal, comunicació artística, arts escèniques, imatge i comunicació, tècniques teatrals,
interpretació, repertori d’anàlisis de text, expressió corporal, psicomotricitat, entrenament auditiu,
creació literària, tècniques d’improvisació i pràctica coral.
Els participants en el marc del projecte van dur a terme la gravació d’un cd amb dotze cançons
individuals i una grupal, d’una tirada de 1.000 exemplars.
Durant el procés es van reunir també amb altes personalitats, com per exemple amb el
Vicepresident del país Franciso Santos Calderón, i també amb Frank Pearl, l’Alt Comissionat per la
Pau i la Reintegració273.
Per concloure amb la iniciativa es va realitzar un concert el 25 d’abril del 2009 a Carmen Bolívar, al
que hi van assistir 7.000 persones, i posteriorment van realitzar una gira europea per Londres i
Madrid.

- Playing for Change
“La música canviarà el món i ens ajudarà a dur-hi la pau”.
Sota aquesta premissa el documental filmat per Mark Johnson i Jonathan Walls pretén impulsar
activitats musicals encaminades a la pau. Filmant a més de cent músics d’arreu del món que no
s’han conegut mai amb anterioritat, com per exemple de Sud-àfrica, de Nepal (visitant a músics
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Informació facilitada pel Ministeri de Cultura de Colombia.
De Colòmbia cal destacar també la realització del concert que es va fer l’any 2006 anomenat “Reconciliate cantando”, a
benefici dels ex menors soldats del país, per recaptar fons per enviar a un grup d’infants desmobilitzats a Canadà per
estudiar, a més de sensibilitzar a la societat sobre la qüestió dels menors soldats. Hi van participar Totó La Momposina,
Julio Nava, Andrés Cabas, San Alejo, Memento i Felipe Iragorri. El concert va rebre el suport del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), de l’Alcaldia Mayor de Bogotà i l’Organització Internacional per a les Migracions, amb el
recolzament de l’Agència pel Desenvolupament Internacional Americana (USAID), el govern de Canadà i d’Itàlia.
273

154
hindús i budistes), de Nova Orleans (lloc que van visitar després del pas de l’huracà Katrina), de
Veneçuela, de Moscou, del Congo, a Nou Mèxic... i de molts altres llocs, han gravat cançons
interpretades per tots ells i elles on cadascú canta o toca una part de vàries cançons. A part de
juxtaposar les veus, el projecte juxtaposa instruments que és poc usual sentir-los en algunes
formacions, com per exemple un tambor amb una tabla, un sitar i un dobro, amb la intencionalitat
de connectar tant músics com instruments.
Tal i com comenta Mark Johnson, director del documental juntament amb Jonathan Walls,
“El documental demostra que la música canviarà el món i ens ajudarà a dur-hi la pau. El
gran poder de la música és la seva habilitat per transcendir fronteres culturals i connectarnos com a raça humana (...) La música és la clau per a un món millor (...) La força que guia
aquest documental és trobar un camí per inspirar el planeta a unir-se en la raça humana.
Volíem focalitzar més en les nostres connexions que no pas en les nostres diferències.
Creiem que la música pot trencar murs i barreres entre cultures i augmentar el nivell de la
comprensió humana i la connexió (...) Arreu del planeta la gent toca música. Algú pot tocar
per celebrar la vida, d’altres intenten estar tant lluny com sigui possible de la tomba. Les
raons per tocar música poden diferir allà a on vagis, però l’impacte humà que té en les
nostres ànimes és una cosa que tots compartim. Crec que quan la gent vegi el documental
es sentiran més connectats amb la raça humana i més inspirats per ajudar-se els uns als
altres (...) 274 L’acte de tocar música amb gent de cultures diferents, religions, situacions
econòmiques i política és una declaració poderosa. Mostra que podem trobar camins per
treballar junts i compartir les nostres experiències entre nosaltres de forma positiva. La
música té el poder de trencar barreres entre les cultures, i per augmentar el nivell de
comprensió humana”.
Algunes de les cançons que s’inclouen al documental són Stand by me (Ben E. King), One Love
(Bob Marley), Don’t worry (Minetti), i Chanda Mama, que reflexionen al voltant de la unitat de les
persones, del recolzament, del fet de compartir... 275
Aquest documental juntament amb l’organització creada pels fundadors del projecte The Playing
For Change Foundation (PFCF), pretén construir un moviment global musical per provocar
canvis. Mitjançant la fundació es pretén donar suport a zones empobrides a algunes de les àrees
que s’han visitat per fer el documental, facilitant recursos a músics i comunitats per construir
centres artístics. Per exemple s’està construint i donant suport a una escola de música del poble de
Gugulethu a Sud-àfrica; s’està recolzant als centres de refugiats Tibetans a Dharamsala, a l’Índia, i
a Katmandú al Nepal; i es vol construir un centre artístic a Sud-àfrica amb el suport del poeta sudafricà Lesego Rampolokeng, destinat a tots aquells que vulguin expressar els seus sentiments a
través de l’escriptura.
S’ha creat també la comunitat The playing for Change Community (PFCC), un grup d’artistes i
gent inspirada que s’han reunit i connectat al món amb la música, amb la voluntat de compartir la
seva passió per aquesta duent a terme diferents activitats, per tal d’augmentar el número de
participants en el projecte; ajudar a construir i connectar escoles musicals d’arreu del món;
empoderar als estudiants de les comunitats empobrides a crear i compartir la seva música amb el
món, entre d’altres276.
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<http://www.playingforchange.com/blog/index.php>
El documental i les cançons que s’inclouen en aquest han estat editades en un DVD i un CD, destinant part dels
beneficis recaptats a PFCF per reinvertir-los a escoles artístiques d’arreu del món.
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- 2002- Un cambodjà transforma obusos i bombes en instruments
musicals
Les antigues mines, bombes i obusos enterrats a Cambotja, tristos records de la guerra civil que va
castigar al país durant 30 anys, es transformen en mans del cambodjà Mach Muoi en alguna cosa
molt diferent: instruments musicals. Aquest “Artesà de guerra”, de 42 anys, recorda que en l’època
del seu pare podien “comprar làmines de llautó a la ciutat” i lamenta que “ara només tenim obusos”
mentre es concentra en donar forma a un tradicional gong. Estats Units va bombardejar Cambotja
de forma clandestina a principis dels anys 70 fins que va reconèixer la seva derrota a Vietnam i la
victòria el 1975 dels Khmers Roigs que en el seu règim van morir més d’un milió i mig de
cambodjans per fam, treballs forçats o genocidi. “Els obusos americans són els millors, però cal
barrejar els metalls i fer-ho amb molta delicadesa per aconseguir un bon so, ja que cap altre metall
és bo sense els altres” indica Muoi, que no es mostra en canvi molt convençut amb les bombes
xineses perquè “Sonen barates”, diu. Muoi obté l’antic armament de mans de varis proveïdors, que
en ocasions ho compren als propis soldats, que amb aquesta venda afegeixen uns quants dòlars a
un sou mensual que ronda els 20 dòlars. Els millors obusos costen al voltant de cinc dòlars per
quilo, mentre els que contenen menys llautó es venen per 1,75 dòlars. Tot i que la majoria de les
bombes que arriben a mans del fabricant d’instruments estan desactivades, en vàries ocasions els
proveïdors li han ofert obusos encara actius “però sé com manejar-los, per això mai hi ha hagut cap
problema” afirma.

- Orchestra di Piazza Vittorio
L’Orchestra di Piazza Vittorio277 és una orquestra formada per més de vint músics procedents de
països i cultures diferents. Nascuda seguint amb l’esperit de la Piazza Vittorio, situada al barri
Esquilino, Roma, Itàlia278.
Són músics procedents de Tunísia, de Brasil, de Cuba, d’Hongria, d’Equador, d’Argentina, del
Senegal, d’Estats Units d’Amèrica i d’Itàlia, alguns d’ells han estat víctimes de règims polítics,
d’altres no aconsegueixen oblidar el seu passat, trobant a faltar casa seva i els seus familiars.
També hi ha catòlics, musulmans, jueus, hindús, ateus... també hi ha qui té estudis musicals, o qui
al contrari, no en té; d’altres no parlen ni tan sols italià, però la música és el llenguatge que els
uneix, oferint un poderós missatge de germandat i pau, promovent la integració i comunicació entre
cultures, a la vegada que donen a conèixer cultures musicals desconegudes pel públic italià,
aconseguint també un lloc fix de treball i residència.
El projecte s’ha convertit en un referent internacional, contribuint a difondre una imatge positiva
dels immigrants, facilitant a la integració d’ells, i al reconeixement de la seva tasca. L’única nota
negativa és que no s’ha aconseguit comptar amb cap membre de la comunitat xinesa, un dels
grups més nombrosos del barri d’Esquilino.

- 08001
08001 és un projecte musical de Barcelona279, concebut com un taller o work in progress, on un
grup de músics en constant evolució obren la seva proposta musical a tots els artistes de diverses
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< https://www.orchestrapiazzavittorio.it/ >
D’Itàlia també destaquen les orquestres multiètniques com Porta Palazzo a Torí; Via Padova, Extraterrestre i Trianon a
Milà.
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De Barcelona cal destacar també l’Orquestra Àrab de Barcelona (OAB) formada per músics àrabs i dos catalans, a
més de la col·laboració intermitent del cubà Omar Sosa. L’orquestra va néixer fa quatre anys i mig per iniciativa de quatre
magrebins liderats per Mohamed Soulimane, director de la banda, que tal i com comenta “La nostra música és una eina
important per explicar la nostra cultura en un moment delicat políticament, on l’Islam és identificat amb el terrorisme,
violència i radicalitat. Per nosaltres és just el contrari i això és el què intentem transmetre amb els nostres ritmes, lletres i
música”. I afegeix “L’OAB té, a més a més d’una finalitat musical, l’objectiu d’educar, difondre i ser un portaveu de tants
àrabs que no tenen veu. Quasi diríem que practiquen una funció social (...) Tenim la responsabilitat d’explicar com som
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parts del món que arriben al barri del Raval Barcelonès. Amb més de cinc anys de trajectòria, dotze
artistes participen en vàries llengües i instruments entrant amb diàleg amb la seva música,
fusionant, creant, intercanviant, buscant, coneixent diferents propostes musicals.
La presentació del grup es va fer en el marc del Festival de Música Avançada i Art Multimèdia de
Barcelona, i després va iniciar una gira per Espanya i part d’Europa convertint-se en una de les
bandes espanyoles reconegudes del moment.
Del seu primer àlbum, Raval ta joie, van vendre més de 30.000 còpies, i el seu darrer treball és
Vorágine.

- Sierra Leone’s Refugee All Stars
“Pren el patiment de la gent i fes-ne una cançó”.
Sierra Leone Refugee All Stars és un grup de música de Sierra Leone format per dotze músics
que van ser obligats a abandonar les seves llars degut al conflicte armat que va afectar el país
entre el 1991 i el 1999.
La música els ha servit per canalitzar les seves experiències viscudes, experiències en molts
casos, traumàtiques. Franco, un dels components del grup, fou separat de la seva dona i infants, i
no ha sabut res més d’ells; Arahim “Jah voice” va ser obligat a mirar com els rebels mataven al seu
pare abans de que a ell li tallessin el braç fins a l’ombro; Mohammed Bangura, fou obligat a vigilar
l’assassinat dels seus pares, esposa i infant, a més a més de que li amputessin; I Alhaji Jeffrey
Kamara, “Black nature”, el fill adoptiu del grup, arrel de la guerra quedà orfe i fou torturat per la
policia a Guinea, quedant fortament traumatitzat. Tot i les dures vivències, els membres de la
banda asseguren no guardar rancor cap aquells que els van fer patir. Per exemple, Arahim, el
percussionista de la banda comenta, “El què em van fer és una petita part del meu cos. Així que
m’ho prenc com una cosa del destí... Al qui m’ho va fer, fins i tot... el saludaria. El perdonaria i
m’oblidaria d’això”280.
El grup ha convertit les seves experiències viscudes en un crit musical. Per ells la música “No és
una arma. Les armes destrueixen, la música és una teràpia, és una espècie de poder que pot fer
que les coses canviïn. Volem que la gent aprengui de les nostres històries per tornar-se valents”281.
La banda, tot i que alguns dels membres ja es coneixien amb anterioritat, es va formar al camp de
refugiats de Kalia a Guinea. Reuben Koroma i Efuah Grace van localitzar a Franco començant a fer
música pels seus companys refugiats. El camp fou atacat per l’exèrcit guineà i per ciutadans que
creien que els camps eren utilitzats com a plataformes per atacs rebels contra Guinea. Davant
d’aquesta situació els membres del grup foren evacuats i traslladats al camp de refugiats de
Sembakounya, lloc on van iniciar les seves activitats musicals. Tal i com explica Reuben Koroma,
el líder del grup “Explicar una història trista amb música trista seria avorrit. Si ho fas amb alegria, la
gent podrà aprendre alguna cosa... Quan estàvem als camps de refugiats intentàvem no pensar en
les coses horribles que estaven ocorrent. Tocàvem per sentir-nos feliços”282.

perquè els immigrants àrabs que hi ha al carrer no tenen un micròfon. El nostre treball va més enllà de la música, és social,
polític, artístic i didàctic”. Del seu primer àlbum destaca el tema No a la tristeza, sobre els esdeveniments de l’11M, a més a
més de temes dedicats a l’immigrant, i una crida a que l’Islam és pau i amor, i no terrorisme. Per a més informació (les cites
s’han extret de la pàgina web) <http://www.myspace.com/orquestraarabdebarcelona>
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Fou en aquest camp que els documentalistes Banker White i Zach Niles, juntament amb el cantant i
compositor Chris Velan van seguir de gira a la banda durant tres anys, amb l’edició posterior del
documental Sierra Leone’s Refugee All Stars283.
L’agost del 2002 la banda va preparar una gira pels camps de refugiats de Guinea sota els auspicis
de l’ACNUR durant tres anys, i amb la col·laboració de l’ONG CECI, fins que finalment van retornar
a Freetown per gravar el seu primer àlbum Living like a refugee. Les cançons estan fortament
lligades a les seves experiències, on la música els ha servit com a teràpia, com a font d’inspiració i
com a lloc de refugi per cantar tot el què han viscut, incloent missatges de pau i de perdó,
menyspreant la bogeria de la guerra i fent una crida a la justícia social. Tal i com es pot llegir a la
seva pàgina web:
“Sierra Leone’s Refugee All Stars utilitzen la seva música per transformar i aixecar els
ànims, per portar-los més enllà del seu passat i per curar-se. La banda ha vist el pitjor que
aquest món pot oferir –i malgrat això, amb el seu esperit indestructible i un so alegre,
celebren tot el millor que cadascun d’ells porta a dins, i agraïts comparteixen el seu
missatge i la seva música per tot el món”.
De les disset cançons de l’àlbum destaquen Living like a refugee, on es narra la història de la vida
als camps, Bull to the weak, sobre la fam, Ya N’Digba, dedicada a la mare del líder, Kele Mani i
Weapon conflict, sobre la guerra, i Compliments for the peace, sobre la pau.
L’any 2005 Sierra Leone’s Refugee All stars van ser nominats a la categoria de “Best new artist”,
als reconeixements The Sierra Leone music awards, i van tocar el seu hit Soda Soap davant
15.000 persones a l’estadi Nacional a Freetown.
Al llarg del 2006 han actuat en els festivals més prestigiosos de música del món com Bonnaroo,
The Montreal Jazz Festival, The Ottawa Jazz Festival, The Folk and Roots Festival de Chicago, o
al The Fuji Rock Festival de Japó. El novembre del 2006 la banda van ser els teloners d’Aerosmith
a Mohegan Sun Arena, a Connecticut.
També han creat l’organització sense ànim de lucre The Refugee All Stars Foundation, que tal i
com es pot llegir a la pàgina web
“A través de la música i les arts ajuda als refugiats i víctimes de la guerra a reconstruir les
seves vides i a oferir recursos i oportunitats perquè arribin a ser autosuficients. Treballem
amb comunitats de refugiats de països en vies de desenvolupament donant instruments i
equips, desenvolupant música i programes d’educació en les arts, i proporcionant facilitats
pels músics i artistes a compartir els seus coneixements. La música i les arts proporcionen
oportunitats pels refugiats i víctimes de conflictes per ensenyar, aprendre, crear, compartir i
celebrar amb els altres. Amb aquest procés, ens dirigim a empoderar els refugiats i
víctimes de la guerra amb la veu per expressar les seves idees i emocions, i animar a
renovar el sentit de comunitat i estabilitat cultural en gent que ha estat desarrelada per la
guerra i el conflicte”.

- Emmanuel Jal i Abdel Gadir Salim, Ceasefire
Emmanuel Jal, jove cristià del sud del Sudan va ser menor soldat del SPLA (Exèrcit Popular
d’Alliberació de Sudan) durant 5 anys, i actualment s’ha convertit en una estrella del rap Africà 284.
De petit fou enviat, juntament amb altres infants a Etiòpia, i allà fou raptat per l’SPLA i obligat a
lluitar a Etiòpia i al sud del Sudan. Va aconseguir escapar i Emma McCune, una cooperant
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Cal destacar també al raper somali K’Naan, que utilitza la seva música per donar a conèixer què passa al seu país,
immers en una guerra civil des de fa quinze anys i al Rwandès Corneille, víctima del genocidi Rwandès que va decidir
utilitzar la seva música per honrar a les 800.000 persones que van morir durant aquest.
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britànica el va portar amagat a un vol cap a Nairobi, lloc en el que va començar a cantar per
consolar el seu dolor. Allà va crear varis grups i va participar en concerts a favor dels infants
refugiats i sense llar. Actualment és portaveu de la Coalició per aturar l’ús dels menors soldats.
Abdel Gadir Salim, musulmà del nord de Sudan i cantant àrab tradicional, va resultar ferit el 1994
per un militant islàmic.
Tots dos van decidir unir-se per gravar l’àlbum Ceasefire, (Alto al foc), en el que hi ha deu
cançons, quatre escrites per Abdel i la seva banda Merdoum All Stars, i cinc per Ismael,
interpretades en quatre llengües, amb el seu grup Reborn Warriors. L’ultima cançó l’han escrit els
dos conjuntament i es titula Asabi, per transmetre un missatge de pau pel país. També cal
destacar les cançons Ya Salam, Gua i Baai, que celebren el retorn de la pau al país. El CD dóna
suport també a la campanya d’Intermon Oxfam “Armes sota control”.
Emmanuel Jal ha establert la fundació “Gua Africa Foundation”, utilitzant la música per consolar els
traumes de “la generació perduda”, tal i com es comenta al CD.

- Shropshire Music Foundation. Teaching children peace through music
Aquesta fundació fou creada l’any 1999 per la professora de música i compositora Liz Shropshire.
Tal i com es pot llegir a la pàgina web285, la missió de l’organització és:
“reparar el trauma psicosocial, avançar en la salut emocional, desenvolupar fites
acadèmiques, promoure la tolerància ètnica, promoure la pau i millorar la qualitat de vida
pels infants i adolescents afectats pels conflictes armats arreu del món amb l’establiment
de programes musicals i actuacions”.
Des de l’any 1999 l’organització ha arribat a 9.500 infants que viuen en contextos de violència.
L’any 2000 es va fundar el Kosovo Children’s Music Initiative, per establir programes d’educació
musical i de millora al benestar dels infants kosovars i de les comunitats. L’any 2004 es va iniciar el
projecte Peace Through Music Northern Ireland, reunint a infants traumatitzats de comunitats
segregades, per participar en classes de cant, harmònica i percussió en centres comunitaris de
Belfast i Omagh. L’any 2005 la fundació va establir el Child Song Uganda, per treballar amb
menors soldats i night commutters (viatjants nocturns), juntament amb l’organització Invisible
Children.
L’organització creu en la música com a instrument de transformació social. Tal i com es pot llegir a
la web:
“Els programes que ensenyen la pau a través de la música poden canviar la vida dels
infants afectats pels conflictes i ajudar a construir la pau en comunitats devastades per la
guerra arreu del món. Procurem construir la nostra organització per transformar la vida dels
infants que han patit conflictes armats arreu del món (...) El nostre objectiu és que tots ells i
elles sàpiguen que tenen el poder de poder escollir per si mateixos, que el camí de la pau
porta felicitat i seguretat, que les armes no igualen el poder i la seguretat, i que la violència
no és la resposta. A vegades una cançó ens pot donar força per transformar el què està
malament. El nostre objectiu és que aquests infants arribin a ser instruments de pau!”.

- Kampot Traditional Music School
L’escola de música Kampot forma part de l’Institut de Desenvolupament Cultural Khmer, una ONG
creada el 1994 amb l’impuls de l’escola de dansa de ballet anglesa, Catherine Geach. L’escola és
única a Cambotja i ajuda a promoure la preservació i el re-establiment de la cultura tradicional dels
285
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Khmer. Molta de la seva música tradicional va estar amenaçada a desaparèixer com a resultat del
creixement de la violència i de la llarga guerra civil. Durant el règim de Pol Pot l’ensenyament i les
representacions de les danses tradicionals i la música estaven prohibides. Alguns artistes van
marxar de Cambotja, molts d’altres van ser assassinats pel règim. L’escola dóna una oportunitat als
infants per ser educats de nou en aquestes antigues expressions culturals, i a partir de la música i
la dansa, els infants traumatitzats per la guerra, els infants orfes, disminuïts… puguin trencar amb
el seu passat.

- Cor de Nens d’Hiroshima
Aquest cor es va formar el 1960. A través de les seves actuacions promouen la seva cultura i
alhora contribueixen en una educació integral dels joves. El cor transmet l’esperit de la ciutat de la
Pau, Hiroshima. Ells estan transmetent la tragèdia dels atacs de la bomba atòmica i fan una crida
per la pau mundial i per l’abolició de les armes nuclears. El Cor d’Hiroshima canta en la Cerimònia
Memorial de la Pau a Hiroshima el 6 d’agost de cada any, l’aniversari de la primera tragèdia
nuclear de la humanitat. El cor ha guanyat nombrosos premis.

- La veu del món, 2003
La veu del món és una obra de teatre de producció catalana, que ens presenta un cor format per
dotze representats de confessions diferents del món: jueva, catòlica, ortodoxa, anglicana,
protestant, taoista, budista, hinduista, musulmana (xiïta i sunnita), afrocubana i apatxe, que junts i
una mica barrejats, canten amb l’ objectiu de defensar la pau i la convivència, a partir d’una
quinzena de temes del folklore mundial. Suposadament la iniciativa sorgeix de la UNESCO, com a
resposta immediata de cultura i de pau enfront els temps bèl·lics en què vivim. Per tant, sota la
disfressa d'un concert coral, La veu del món és una comèdia que parodia les relacions entre
cultures i religions, fent crítica dels fanatismes i del paper dels religiosos, que segons el director
Oriol Grau, “es reuneixen per arreglar el món però a l’hora de la veritat, poca cosa fan”.

- Enregistraments solidaris286
1963- All Star Festival, àlbum gravat amb la col·laboració d’Unicef per ajudar als refugiats del
món. Hi van participar Bing Crosby i Louis Armstrong, Nana Mouskouri, Ella Fitgerald, Nat ‘King’
Cole i Mahalia Jackson, entre d’altres.
1965- Festival Internacional del piano, també organitzat per Unicef a benefici dels refugiats del
món. Hi van participar Claudio Arnau, Wilheim Backhaus, Alexander Brailowsky, Roberts
Casadesus, Byron Janis i Wilhelm Kempff.
1989- After the hurricane (Chrysalis).
1990- Nobody’s child (In aid of the Romanian Angel Appeal). Hi van participar Eric Clapton, Van
Morrison, Dave Stewart i The spiritual cowboys, Paul Simon i George Harrison, Bee Gees, Billy
Idol, Edie Brickell i New Bohemians, Stevie Wonder, Ric Ocasek, Duane Eddy, Mike and the
Mecanics i Guns’N’Roses.
1990- The earth quake album, Rock aid Armenia, en el que hi van participar Iron Maiden, Deep
Purble i Genesis entre d’altres, per recaptar fons arrel del terratrèmol de Leninakan al país.

Cal comentar que s’han editat molts documentals, pel·lícules i reportatges sobre temes musicals relacionats amb la
cultura de pau i de la violència. Per a més informació: Alba Sanfeliu, Documentals, reportatges i pel·lícules sobre música, la
cultura
de
pau
i
la
cultura
de
la
violència.
Maig
2008.
Disponible
a
la
web:
https://www.teixintfilsdemocions.com/publicaciones/
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1995- Help, va ser un àlbum en el que hi van participar artistes britànics e irlandesos per donar
suport a l’ONG War Child destinant els guanys recaptats a projectes per infants de Bòsnia i
Hercegovina.
1998- No boundaries, en benefici pels refugiats de la guerra de Kosovo, en el que hi van participar
Pearl Jam, Alanis Morissette, RATM, Neil Young, Indigo Girls, Peter Gabriel, entre d’altres.
1998- Planet electrica protection, per les víctimes de l’huracà Mitch. Hi van participar U2,
Massive Attack, Fatboy Slim, Underworld, Chemical Brothers, entre d’altres.
1998- Song for peace in the world. Músics de 124 països de tot el món van ser invitats a
composar cançons originals amb el tema de la pau.
1999- Durant el mes de maig es va editar un CD amb 34 cançons sobre la pau, en resposta a la
decisió de l’OTAN de bombardejar Iugoslàvia. Els artistes (més de 100) comparteixen el desig de
veure el final de la maldat de la guerra i la violència. Beneficis donats a MSF i CRI, entre d’altres.
1999- Kosovo, Lluís Llach, a on s’hi troben les cançons, Els trens de Kosovo i Un himne per no
guanyar.
2001- Los queremos vivos! CD d’Amnistia Internacional amb la finalitat de recaptar fons per la
campanya destinada a protegir els defensors dels drets humans en perill.
2002- Hijas de eva, Pedro Guerra. 14 temes sobre la discriminació de la dona d’arreu del món
partint de reflexions i textos de grans pensadors com Eduardo Galeano, José Saramago, Rosa
Montero i altres (cançons sobre el Burka, el masclisme, la feminització de la pobresa, la prostitució,
el maltractament, l’ablació...).
2003- Amaze me, songs in the key of peace. És un CD de cançons de pau cantades per dones
músics independents d’Estats Units d’Amèrica. Els diners recaptats es van destinar a
organitzacions que treballen per la pau.
2003- David Rovics va editar un nou CD titulat Return, sobre la lluita Palestina i el dret de retorn
dels refugiats palestins. En destaquen les cançons: The death of Rachel Corrie (una activista
d’Olympia, Washington que va ser assassinada per l’Estat d’Israel, atropellant-la amb un Bulldozer
americà), Palestine, Ocupation i After the revolution.
2003- Liberando expresiones, CD per celebrar el 25è aniversari d’Amnistia Internacional a
Espanya.
2003- Lluna de pau, Maria del Mar Bonet amb la Coral Cantiga. Fou l’enregistrament d’un concert
celebrat al Teatre Nacional de Catalunya del 27 al 30 de març. S’hi troben tres temes: L’exèrcit
(Jordi Guardans), Lluna de Pau (Maria del Mar Bonet) i Què volen aquesta gent? (Lluís
Serrahima). La recaptació íntegra de les vendes es van destinar a la campanya unitària Catalunya
per Iraq, Suport Humanitari
2003- No més guerres, editat per la Plataforma Aturem La Guerra, s’hi poden trobar cançons de
Gerard Quintana, Ismael Serrano, Kiko Veneno, Gossos, Pep Sala, i molts d’altres.
2004- Hay que volver a empezar. Àlbum de 16 temes sobre el món de la dona amb l’objectiu de
frenar la violència domèstica al nostre país.
2004- Per Palestina. Editat per La Xarxa d’Enllaç amb Palestina. Hi van participar Ojos de Brujo,
Dusminguet, Amparanoia, Manu Chao i Lluís Llach entre d’altres.
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2005- Help: a day in the life. Editat per War Child. Hi ha participat Radiohead, Coldplay, Gorillaz,
Keane, Artic Monkeys, Feeder, entre d’altres. Els beneficis es van destinar a infants afectats per
conflictes armats d’arreu del món.
2009- Llàgrimes de Potocari, de Laia Carrera. CD d’homenatge a Srebrenica, sent un crit a la
memòria i un record per les desenes de milers de víctimes innocents d’aquella tragèdia. Editat per
Trenkalòs, grups en moviment.
2009- X1Fin: Juntos por el Sáhara. Varis actors i músics es van reunir posant el seu art a favor
del poble saharaui. Es va realitzar un concert amb finalitats benèfiques durant el mes de novembre
del 2009 a Madrid i a més es va editar aquest cd, els beneficis del qual es van destinar a solucionar
el problema de la lactància en els acabats de néixer del Sàhara, comprant camelles lleteres, a més
de realitzar projectes de cooperació cultural al Sàhara en col·laboració amb la plataforma Voces
(http://www.voces.org.es/). Alguns dels actors i músics que hi van participar van ser: Michelle
Jener, Silvia Abascal, Santi Millán, El Canto del Loco, Bebe, Edu Soto, etc.

5.6- 11 de Setembre 2001
Arrel dels atemptats de l’11 de Setembre del 2001 la resposta musical als esdeveniments no va
tardar a fer-se sentir. Una onada patriòtica es va viure al país, on els músics van dir-hi la seva
celebrant actes per demostrar-ho. Per exemple, es va editar un àlbum de cançons patriòtiques
americanes God Bless America, on hi van intervenir Bruce Springsteen, Bob Dylan, Celine Dion i
Mariah Carey. Es van fer també molts shows benèfics, per exemple la telemarató celebrada el 22
de Setembre del 2001 America: Un Tribut als Herois, per recaptar fons per les víctimes dels
atacs terroristes, en el que hi van participar actors, actrius i músics, com Bruce Springsteen (que va
cantar My city of ruins), Mariah Carey (Hero), Celine Dion (God Bless America), Jon Bon Jovi,
Faith Hill, Sheryl Crow, Billy Joel, Stevie Wonder, Neil Young, U2…
També moltes cançons es van composar en resposta als fets287, per exemple Good Night, New
York, de Julie Gold, interpretada en el primer aniversari de l’11 de Setembre al programa de David
Letterman; New New York, escrita per Dolores O’Riordan, del grup The Cranberries;
Illumination, de Lisa Fitzgibbon; On the transmigration of souls, escrita per John Coolidge
Adams; també varies cançons de l’àlbum Bounce, de Bon Jovi, es van inspirar en els atacs i les
conseqüències, com Undivided, Everyday, Bounce i Love me back to life; també l’àlbum
Theology, de Sinead O’Connor, està creat amb influències de l’atemptat de l’11 de setembre,
com un intent de crear un lloc de pau, en un temps de guerra i provocar la reflexió; Paul
McCartney també va escriure la cançó Freedom; The Bravest, de Tom Paxton; Self evident,
d’Ani DiFranco; On that day, de Leonard Cohen; To the 5 boroughts, àlbum dels Beastie Boys,
que reflecteix en la vida després de l’11S; The hands that build America d’U2, en la que es fa
referència a l’11S...
També cal comentar que moltes altres cançons van ser censurades per Clear Chanel
Communications, ja que el contingut de les lletres es consideraven inapropiades pels temps que
s’estaven vivint. Entre elles cal destacar What a wonderful world, interpretada per Louis
Armstrong; Walk like an Egyptian, The Bangles; Lucy in the sky with diamonds, The Beatles;
Dust in the wind, Kansas; Imagine, John Lennon; Leavin’ on a jet plane, interpretada per
Peter, Paul and Mary...

5.7- Guerra d’Iraq

Per consultar algunes cançons escrites en motiu de l’11 de setembre, visitar les webs:
<http://kalvos.org/tragedy.html> on s’hi poden trobar composicions creades abans i després de l’11-9 i composicions
rebudes fins el març del 2002. <http://en.wikipedia.org/wiki/September_11,_2001_attacks_in_popular_culture#Music>
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A l’inici de la Guerra d’Iraq la resposta per part dels músics de diferents països del món es va
considerar silenciosa, i tot i que sí que van aparèixer cançons de protesta procedent de diferents
països, les aportacions musicals no van ser potser tant destacables com en d’altres conflictes
armats com per exemple va ser la guerra del Vietnam. De totes maneres, també hi va haver
aportacions musicals que van marcar la banda sonora del conflicte armat.
Per exemple a Espanya i Catalunya les mobilitzacions i activisme que es van viure a l’inici del
conflicte van ser destacables. Es van celebrar manifestacions festives a on es va reclamar la
presència musical, celebrant concerts - com per exemple el que es va realitzar a Barcelona el dia
31 de març del 2003 organitzat per la plataforma Aturem la Guerra, sota el lema Donem una
oportunitat a la pau-... I es van realitzar molts actes on la presència de la música en va ser la coprotagonista, per exemple288: Dejunis per la Pau a Rubí i Castelldefels, amenitzats amb cançons
per la pau; a Badalona actes festius de rebuig contra la guerra amb música i art; a Granollers un
dinar popular amb música a càrrec d’un col·lectiu àrab; A Barcelona al Barri del Raval, actuacions
musicals; a Girona es va celebrar 10 hores per la pau amb música, teatre…
Es va crear també la Plataforma de la Cultura contra la guerra, on molts cantants es van mostrar
crítics a la guerra, entre ells Manu Chao, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Gerard Quintana,
Marina Rossell, Jaume Sisa, Pep Sala, Luís Eduardo Aute, Ana Torroja, Joaquín Sabina, Victor
Manuel, Ana Belén, Jorge Drexler, Carmen París, Pedro Guerra, Miguel Ríos, Javier Gurruchaga,
Enrique Morente, Siniestro Total, Alex Ubago, Cristina del Valle, José Antonio Labordeta, Mamá
Ladilla, Kiko Veneno, Cómplices, Nasser Shama y Cachapines (Gitanos contra la guerra)...
A varis països europeus es van generar també respostes molt energètiques respecte a la guerra. A
la Gran Bretanya Richard Ashcrof i Damon Albarn –integrants de Blur, grup que va composar les
cançons Out of time i Think tank, sobre la guerra d’Iraq- i Massive Attack, van liderar la
campanya Stop the war, destinada a impedir l’aliança del seu país amb els EUA en la guerra.
També destaca l’àlbum de la cantant belga Natasha Atlas, Something Dangerous, en el que
queden reflectides idees en contra de la guerra d’Iraq.
Cantants britànics i canadencs també van mostrar la seva oposició al conflicte, com per exemple
Paul McCartney, Avril Lavigne, David Bowie i Celine Dion són alguns dels artistes que van aportar
material per un àlbum anomenat Peace Songs. I sobretot l’edició de l’àlbum Living with war, de
Neil Young, en el que hi ha deu cançons en contra de la guerra d’Iraq, com Let’s impeach the
president. L’any 2006 Neil Young va reunir novament a David Crosby, Stephen Stills i Graham
Nash trenta anys després de que s’haguessin separat, per fer una gira en contra del govern de
George W. Bush i de la intervenció militar nord-americana a l’Iraq: Freedom of speech. La gira no
va estar exempta de polèmica, on molts fans van mostrar-se indignats, per contra van rebre el
suport dels veterans de la guerra...289
A Estats Units, a l’inici de la guerra la resposta musical va venir marcada pel silenci. Tal i com va
comentar Damon Krukowski, integrant de l’històric duo de rock alternatiu Damon and Noemi, va
admetre que “la falta de protesta és general a EUA, degut a la tremenda pressió per acceptar les
decisions de l’Administració sense dir ni piu”. De totes maneres aquest silenci no va ser sepulcral ja
que molts cantants van composar cançons i van liderar actes per expressar la seva oposició al
conflicte armat.
Cal destacar sobretot el protagonisme del grup de country Dixie Chicks quan l’any 2003 la cantant
Natalie Maines en un concert al Shepherd’s Bush Empire a l’oest de Londres va dir “estem
avergonyides de que el President dels Estats Units sigui de Texas” dies abans de la invasió
d’Estats Units a Iraq. Aquest comentari, que en el seu moment va tenir una disculpa dirigida al
president, els hi va suposar el boicot per part dels seus fans, que van realitzar destruccions
288

Extret del dossier de premsa de la Plataforma Aturem la guerra contra l’Iraq!
Sobre la gira es va editar el documental Déja vu, dirigit per Bernard Shakey (Neil Young), 2008.
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públiques dels seus CD, deixant d’assistir als seus concerts, a més a més de ser amenaçades de
mort i de ser atacades d’antipatriotes, de traïdores, d’àngels de Saddam, de valentes, d’heroïnes,
de prostitutes… a més d’haver d’afrontar el boicot de les ràdios a negar-se a emetre les seves
cançons (comptant actualment amb un 30% menys de transmissió)…. Tot i això, l’any 2006 van
tornar a realitzar un concert al Shepherd’s Bush Empire, i tal i com va dir Natalie Maines “De retorn
a l’escena del crim… Volem dir-vos que ens avergonyeix que el president d’Estats Units sigui de
Texas” 290.
Molts d’altres cantants també van mostrar el seu activisme en contra de la guerra, subscrivint
manifestos com van ser el cas de la cantant Patti Smith, David Byrne i Barbra Streisand; o per
exemple també la reivindicació de Bruce Springsteen en la seva gira europea del missatge pacifista
del Born in the USA; o Sheryl Crow vestint samarretes d’oposició al conflicte; o Madonna amb el
llançament del seu tema American life, decidint retirar el videoclip de la cançó ja que era una dura
crítica a la guerra i a la política bel·licista de Bush, considerant que no era el moment oportú per la
seva emissió una vegada iniciada la guerra al país.
I sobretot, destaquen els músics que van composar cançons explícitament per mostrar el seu
desacord amb la guerra, com van ser:
Ani di Franco, Alla this, cançó de crítica a la campanya de recolzament a les tropes americanes
d’Iraq; i també la cançó Millennium theater.
Barbara Streisand, Stranger in a strange land (escrita per Barry Gibb) sobre la guerra d’Iraq tot i
que no es mencioni directament.
Dar Williams, Empire, tractant el tema de la guerra sagrada i de la política de l’administració Bush
en referència a la tortura.
Jack Johnson, Sleep Through the Static cançó de protesta a la guerra.
Kate Power & Steve Einhorn, Travis John. És una cançó dedicada a la memòria de Travis John
Bradach-Nall, un dels primers joves de l’estat d’Oregon, que va morir assassinat a Irak mentre
realitzava tasques de desminatge. El noi vivia al mateix barri que els músics, i havia anat a mateixa
classe que el seu fill a l’institut. Es va allistar a la marina i va morir el 2 de juliol del 2003 a l’edat de
21 anys. Tal i com comenta Kate Power, “No importa a quina banda de la guerra estàs, la pèrdua
és profunda pels que estimaven al jove soldat”. Tal i com van comentar els autors “Esperem que
editant aquesta cançó pel món, ell serà recordat. Per la diferència que ell va fer, pels qui ell va
estimar i va deixar enrere, i també per la resta de nosaltres desconeguts que l’hem conegut en el
despertar de la seva jove vida”291. La cançó ha estat versionada per la cantant americana Tracy
Grammer i segons ella s’ha convertit en un himne de pau pel moviment pacifista, comprometent-se
a tocar-la en tots els seus concerts fins que la guerra s’acabi i les tropes hagin retornat a casa.
REM, The final straw escrita poc després dels atemptats de l’11 de setembre i en repulsa a la
invasió d’Iraq.
I també destaquen les cançons de Ben Harper, Both Sides of the gun; Billy Bragg, The price of
oil; Chumbawamba, Jacob’s Ladder (Not in my name); John Mellencamp, To Washington;
Lenny Kravitz & Kazem Al Sahir, We want peace; Michael Franti and Spearhead, Bomb the
world; Paula Cole, My hero, Mr. President; Public Enemy, Son of a Bush; Sheryl Crow, God
bless this mess; System of a Down, Boom; The Beastie Boys, In a world gone mad; Willie
Nelson, What ever happened to peace on earth; Zack de la Rocha & DJ Shadow, March of
death.
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Aquests fets van quedar enregistrats al documental Dixie Chicks, shut up and sing. Freedom of speech is fine, as long as
you don’t do it in public. Barbara Kopple, Cecilia Peck. The Weinstein company, Cabin creek films. 2006. 87’. Anglès.
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6. ANNEXES:
ANNEX 1. OBJECTIUS I
DISSENYAR ACTIVITATS:

ORIENTACIONS

DIDÀCTIQUES

PER

Aquesta recerca es dirigeix al públic en general, també a les institucions educatives (escoles,
instituts; conservatoris i escoles de música), i dels àmbits d’educació no formal (educació en el
lleure), són les que més poden aprofitar el contingut d’aquesta recerca en l’esforç d’integrar la
cultura de pau en l’àmbit educatiu.
Com diu Federico Mayor Zaragoza, “Cal desarmar la història”, aquesta també l’han format les/els
pensadors, les/els creadors, les/els escriptors, les/els artistes... en aquest treball són els músics els
qui han format la història, i ells i elles també tenen dret a fer-se sentir.
L’educació per la pau no és en sí mateixa una condició suficient per assegurar la pau, però
representa una condició necessària per consolidar-la, produint la transmissió de valors de
noviolència, de tolerància, de solidaritat, de justícia i democràcia. Cal apostar per l’educació per la
pau i també per l’educació artística als nostres pobles, sent un dret cultural i social.

Objectius:
Els objectius que es persegueixen amb aquesta investigació són:
- Enriquir la pràctica educativa, veient la música com un instrument de i per la pau.
- Veure les expressions artístiques com a instrument de millora del nostre entorn. En aquesta
investigació només es dóna a conèixer el paper que ha jugat la música en la construcció de la pau,
però caldrà tenir en compte també quines han estat les aportacions de les altres arts. Sent així
caldrà crear àmbits de col·laboració entre totes elles i entre els qui ho fan possible (pintors/es,
escultors/es, poetes/esses...), idea que tant sols s’apunta, quedant a les vostres mans i a la vostra
capacitat per fer-ho possible, ja sigui per enriquir-vos a nivell personal, com també a nivell artístic.
- Aprendre una altre història de la música, la de la música i la pau i aprofitar aquesta relació per
educar-nos en el valor de la cultura de pau.
- Aprendre a identificar les obres i els diferents estils musicals.
- Comprendre els missatges que es troben darrera de les obres seleccionades, veient i aprenent
del poder que pot tenir la música com a transmissora de missatges relacionats amb la pau i el
potencial implícit que té per aconseguir-la. És a dir, cal buscar altres dimensions a l’obra musical
veient que la pau adopta molts sentits diferents.
- Aprendre a valorar les aportacions musicals que es realitzen a favor de la pau i reconèixer les
aportacions dels músics en la construcció d’un món millor.
- Interessar-se per aquelles manifestacions musicals que es duen a terme arreu del món, i que són
diferents a la nostra cultura, i veure que la música és un element d’unió entre les diferents cultures.
- Veure i aprendre de la capacitat de mobilització que poden tenir els cantants i grups amb el seu
entorn, mantenint viva la idea d’esperança a través de les cançons i activitats que duen a terme per
aconseguir un món millor.
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- Fomentar l’empatia, la capacitat de posar-se en el lloc dels altres. A nivell artístic aquest potencial
és quasi palpable en cada obra. En el cas de la música, a través de les cançons s’obra el camp de
visió a moltes realitats que permetran reflexionar sobre molts temes.
- Insistir amb la idea de que la música és un art que ajuda a compartir idees, sentiments,
sensacions... i que com a consumidors crítics i potser creadors cal ser conscients de quin paper es
vol jugar.
- Ser conscients de les qualitats implícites de la música:
Potenciar valors com l’escolta (per exemple en quin compàs estem), diàleg (el violí conversa amb
la flauta), respecte i tolerància (no robar protagonisme a l’instrument solista), treball en equip
(orquestra, quartet, cor, grup de música, així com el paper que desenvolupa cada persona, com per
exemple el director), responsabilitat, compromís, desenvolupament d’actituds solidàries i de
convivència, companyerisme, interdependència, comunicació emocional (què es vol transmetre als
altres membres de l’orquestra, etc., i per exemple al públic), així com prendre consciència del
silenci, etc.
Desenvolupament d’un sentiment de confiança en un mateix i en els altres. Tocar un instrument o
cantar, influeix en l’àmbit individual, per tant pot repercutir a la pau interior, transformant les
energies negatives i destructives en energies positives i creatives. I a la vegada, al formar part d’un
grup –ja sigui cor, orquestra, etc.- hi ha la dimensió social i per tant, la pau amb i en l’entorn, de
manera que s’estreny la relació entre la pau interior i exterior. Cal fomentar la capacitat de
comunicar idees i sentiments a través de la música, i ser conscients de les possibilitats que amaga
la comunicació corporal.
Desenvolupar l’autodisciplina i el sentit de la responsabilitat, no només aplicable en l’àmbit musical
sinó que també en qualsevol altre activitat que es dugui a terme.
Desenvolupament de la creativitat. Cal ser conscients d’aquest potencial en l’àmbit individual i
col·lectiu, ja que som agents vius de transformació, i amb possibilitats de fer-ho. Cal estimular la
responsabilitat social de tots nosaltres.
La música ens permet reflexionar sobre el nostre entorn, la nostra actitud i comportament, posantlos en qüestió, modificant-los... de manera que aquestes sensacions, impressions, sentiments, han
de servir per afrontar qualsevol altra situació i aprendre a veure més enllà, no quedar-nos immòbils
davant d’una situació, sinó que cal reflexionar i ser conscients de cap a on ho volem encaminar. Si
apostem per una societat on la vida artística hi sigui més present, podria influenciar a la gent a ser
menys violenta, per tant el nostre comportament es veuria influenciat. També es pot utilitzar l’art
per anar més enllà de les contradiccions i incompatibilitats. Tot això serà possible gràcies a la
producció artística.

Activitats:
Tot el què aquesta investigació pugui esdevenir es deixa en gran part a les vostres mans. El
potencial educatiu que es pot treure de Música i Pau, és molt gran, i no només es restringeix a
l’àrea de música sinó també a totes les altres. Amb la investigació s’obra una visió àmplia de la
música lligada a la pau, eixos bàsics que ens permetran treballar en ells per separat i
conjuntament. Les maneres com es poden plantejar els continguts poden ser vàries i diverses,
dependrà en gran part de l’edat dels/les alumnes: per exemple es poden plantejar amb sessions
d’una sola vegada o amb continuïtat, amb possibilitat d’ampliacions o extensions de les activitats...
A continuació es faciliten vàries maneres per treballar els continguts de la investigació des de
diferents eixos:
Treball a partir de les composicions o cançons:
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- Audicions. L’èmfasi es pot posar en dues direccions. Per una banda un anàlisi a nivell musical
de la composició o cançó en qüestió, per exemple quina forma té l’obra o cançó; quins moviments
té i el perquè d’aquests; quin estil de música és; quins instruments s’utilitzen, com sona la Pau... I
per l’altra banda un anàlisi centrat en la Pau i en el Missatge que ens transmet l’obra, buscant
altres dimensions a aquesta. Per exemple es pot treballar a partir dels diferents tipus de Pau que
apareixen al llarg de la investigació, pau negativa i pau positiva, amb aquesta descobrirem
condicions indispensables que fan que la pau sigui possible, a destacar els drets humans, el
desarmament, el desenvolupament... veient que la pau és un concepte dinàmic. A través de la
música o d’altres manifestacions artístiques, podem treballar tots aquests temes, aprofitant també
treballar amb els valors que ens transmet l’obra (p. ex. solidaritat, cooperació, tolerància,
respecte...). Sent així podríem treballar a partir de les cançons, de la música popular per exemple,
de la següent manera:
1. Per introduir el tema: escoltar una cançó sobre una temàtica (drets humans, medi ambient,
solidaritat...).
2. Treballar el contingut d’aquesta cançó posant especial atenció a les paraules clau que es
poden extreure del text. I a partir d’aquí desenvolupar aquests temes. Cal posar èmfasi tant en els
aspectes positius que apareixen en la lletra de la cançó, incidint en ells, reforçar-los... com també
en els aspectes negatius, que caldrà denunciar, reconèixer...
3. Escoltar la cançó de nou, cantar-la, crear noves estrofes a partir del tema d’estudi, etc.
Així doncs, ara es facilita una fitxa musical que ens permetrà treballar en els dos nivells, des de la
música i des de la pau, tant amb les composicions sobre música clàssica, del jazz o amb les
cançons de la música popular que s’han anomenat al llarg de la investigació:
PEL PROFESSOR, PROFESSORA:
Informació prèvia que cal donar als alumnes:
➢
➢
➢
➢

Títol de la composició, obra o cançó.
Any en què es va composar.
Breu biografia del compositor, cantant.
Context internacional en el què va viure el compositor, cantant.

PER L’ALUMNE, ALUMNA:
(A partir de la informació que ha donat el professor/a, més d’altra que l’alumne/a pot buscar).
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sobre l’autor/a:
Què ens saps sobre ell o ella?
A on es va escriure l’obra o cançó, i en quin any?
Quins precedents creus que el compositor, cantant, es podria haver influenciat? Perquè?
Què creus que ens vol transmetre, quin és el missatge que ens vol donar?
Quin és el tema de l’obra o la cançó?
Perquè ha escrit aquesta obra o cançó?
Quins recursos ha utilitzat per fer-ho possible?
A qui creus que va dirigida l’obra o cançó? Perquè?
Quina repercussió creus que va tenir aquesta obra o cançó?

Sobre l’alumne/a:
Quines sensacions has tingut a l’escoltar l’obra o la cançó?
Sobre què has reflexionat?
Per a què creus que et serviran aquestes reflexions i aprenentatges que n’has tret a partir
d’ara?
➢ Estàs d’acord o en desacord amb el missatge que s’expressa en aquesta obra o cançó?
➢ Si tu t’haguessis trobat en la mateixa situació que el compositor, artista, cantant, què
hauries fet? Perquè?
➢
➢
➢
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Quins recursos al teu abast utilitzaries (tant artístics com no artístics)?
Suposant que has creat una obra o cançó i ningú la vol escoltar, què faries? Com
intentaries subratllar la importància del missatge que vols donar al món i que es nega a
escoltar?
Has vist la Pau representada en aquesta obra o cançó? De quina manera es representa?
Amb quines altres paraules pots relacionar aquesta obra? (Drets humans, justícia,
llibertat...)
Quines imatges o paraules donen força al significat de l’obra o cançó?
A part d’aquesta cançó, pots relacionar el missatge que el compositor/cantant vol
transmetre, amb d’altres iniciatives que coneguis? Quines?
Què has apreciat a nivell de tècniques musicals en l’obra, cançó? (Per exemple forts,
fluixos, ràpids, lents, quins instruments utilitza, veu...).

- Crear una coral a la classe amb l’objectiu de cantar algunes de les cançons sobre temes
relacionats amb la pau, prenent consciència dels temes escollits. Les cançons poden ser
proposades tant pels professors com pels alumnes. A partir d’aquí la coral podria fer algun concert
al llarg de l’any tant per l’escola com per familiars, amics, coneguts, o bé intentar organitzar
trobades amb d’altres grups, corals, etc., explicant els motius i el perquè han escollit aquesta
cançó, què es pretén comunicar...
- Animar als/les alumnes a que creïn les seves pròpies cançons sobre temes relacionats amb la
pau, incitant així el compromís de la construcció i de la cultura de pau.
Treball a partir dels compositors, els i les cantants o grups:
- Fer fitxes biogràfiques dels músics i grups que han decidit dedicar-se tant a la música com a la
construcció de la pau, encapçalant iniciatives vàries tant a nivell musical com a d’altres nivells,
prenent consciència de les activitats que han dut a terme així com tot el què han significat. Amb
aquestes fitxes es podrien fer exposicions a la classe, murals, emissió de documentals... activitat
que permet treballar conjuntament amb l’àrea d’educació visual i plàstica.
Treball a partir de Festivals, Concerts, Macroconcerts (sobretot en la música popular):
- Es podrien fer fitxes o bé treballs plàstics a on els enfocaments podrien ser varis: per exemple per
temes (Macroconcerts celebrats per dir no a les guerres o conflictes armats; per informar sobre
crisis humanitàries; per denunciar situacions polítiques; per exigir la llibertat d’algunes persones;
per recuperar la independència d’alguns territoris...) veient que hi han hagut moltes respostes
musicals davant vàries situacions, identificant aquestes, contextualització, etc.; també per països,
identificant quins països han realitzat més Macroconcerts, quins han estat més actius, preventius o
reactius davant vàries situacions, etc.; per anys, a nivell cronològic, observant quan hi ha hagut
més “moviment” musical, quin és el perquè d’aquests...
Treball a partir d’organitzacions de música i pau:
- Per exemple identificar vàries organitzacions que treballen utilitzant la música com a instrument
de pau, ja sigui per temàtiques, per finalitats, es podrien ubicar en un mapa, veient la universalitat
de la música com a instrument de pau; intentar buscar punts en comú entre elles, per exemple
actes conjunts, publicacions...
- Anar a conèixer aquelles organitzacions del nostre entorn que utilitzen la música com a instrument
de pau, conèixer el seu funcionament, objectius, resultats, com s’hi pot participar...
Treball a partir d’iniciatives vàries que al món es duen a terme per aconseguir la pau a través de
la música:
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Buscar altres iniciatives de les que s’anomenen en aquest treball, o bé ampliar la informació de les
que es citen en aquest, veient el poder que pot tenir la música com a instrument de pau en
contextos de violència i altres, així com veure que els protagonistes d’aquestes iniciatives són gent
de la societat civil.
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ANNEX 2 : LLISTAT DE CANÇONS292
PAU, CONSTRUCCIÓ D’UN MÓN MILLOR:
AL MUKAWAMA- PEACE.
ALBERTO CORTEZ- HASTA CUANDO.
ANTONIO FLORES -NO DUDARÍA.
BEN HARPER- WITH MY OWN TWO HANDS.
CAETANO VELOSO- SONHOS.
CAT STEVENS- PEACE TRAIN
CELTAS CORTOS- CARTA A RIGOBERTA MENCHÚ. CALOR HUMANO DE HIERBA.
COMPANYIA ELECTRICA DHARMA- LA GENT VOL VIURE EN PAU. CONTRA EL FUSELL, UN SOMRIURE.
CÓMPLICES- ¿VERDAD QUE SERÍA ESTUPENDO?.
CROSBY, STILLS, NASH AND YOUNG- CHICAGO.
DUNCAN DHU-EN ALGÚN LUGAR.
EDDIE MONEY- PEACE IN OUR TIME.
ELVIS COSTELLO- WHAT’S SO FUNNY ABOUT PEACE, LOVE AND UNDERSTANDING.
ESQUIROLS- AL BANDERER DE LA PAU.
FALSALARMA, FRANK-T- LA PAZ
GLORIA ESTEFAN- MÁS ALLÁ.
JOSÉ LUÍS PERALES- COMPRARÉ.
LUÍS ALFREDO- UN NUEVO REINO ESTÁ AMANECIENDO.
MARVIN GAYE- WHAT'S GOING ON.
MICHAEL JACKSON- HEAL THE WORLD. THE MAN IN THE MIRROR.
NEIL YOUNG- PEACE AND LOVE.
NETS- HIMNE.
NOA- SHALOM, SHALOM.
PAUL MCCARTNEY- PIPES OF PEACE.
PAU RIBA I DE MORTIMERS- EL COLOM DE LA PAU.
PETS- PAU.
RAIMON- SOBRE LA PAU.
ROGER MCQUINN- TURN, TURN, TURN.
SARA ALEXANDER- SHALOM-SALAM.
SINEAD O’CONNOR- BE STILL.
STEVIE WONDER- CONVERSATION PEACE (àlbum de cançons que parlen d’harmonia i pau entre totes les races).
STING- THEY DANCE ALONE.
THIRD WORLD- YOU’VE GOT THE POWER.
U2- WALK ON.
VÍCTOR MANUEL- PIDO LA PAZ Y LA PALABRA.
VIOLETA PARRA- QUÉ DIRÁ EL SANTO PADRE.
XESCO BOIX- TOTS ELS NENS CANTEM CANÇONS PERQUÈ ELS HOMES SIGUIN BONS.
LLIBERTAT:
EDDY GRANT- GIMME HOPE JOANNA.
JERRY ADAMS- FREE NELSON MANDELA.
JOAN MANEL SERRAT- CANÇÓ D’AMOR A LA LLIBERTAT.
JOSÉ A. LABORDETA- CANTO A LA LIBERTAD.
PETER GABRIEL- BIKO. DON’T GIVE UP (amb KATE BUSH).
RAIMON- NOUS CANTS DE LLIBERTAT.
SAU- EN NOM DE LA LLIBERTAT.
SIMPLY MINDS- MANDELA DAY.
TIERRA SANTA- UNA JUVENTUD PERDIDA.
UB40- SING OUR OWN SONG.
CANÇONS QUE PARLEN SOBRE DISCRIMINACIÓ, MIGRACIONS, REFUGIATS:
10.000 MANIACS- JUBILEE.
AMISTADES PELIGROSAS- AFRICANO EN MADRID. QUÍTAME ESE VELO.
AMPARANOIA- MAR ESTRECHO.
AVALANCH- TIERRA DE NADIE.
BARRICADA- VÍCTIMA.
CELTAS CORTOS- EL EMIGRANTE. REFUGIADO.
ELLA BAILA SOLA- QUE SE TE ESCAPA EL NEGRO.
ENRIQUE BUNBURY- EL EXTRANJERO.
EUROPE- CHEROKEE. (repressió dels blancs als indis nord-americans)
HAMLET- RACISMO ES DESIGUALDAD.
INSANIA- LA VIEJA EUROPA.
Totes aquestes cançons s’han intentat dividir per temàtiques, però cal dir que hi ha cançons que fan referència a més
d’un tema a la vegada, i que també, a vegades pot ser molt subjectiu.
292
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JOAQUIN SABINA- LA CASA POR LA VENTANA.
JOHNNY CASH- RUSTY CASH. Àlbum BEETER TEARS, àlbum de protesta contra la repressió que patien els indis nordamericans.
JORGE DREXLER- FRONTERA.
JOSÉ LUÍS PERALES- MARRUECOS.
JUAN LUÍS GUERRA- VISA PARA UN SUEÑO
LILA DOWNS- BORDER (CD).
LOS SUAVES- DULCES NOCHES DE LUNA Y PATERAS.
LUCRECIA- LA NOCHE DE LA IGUANA.
LUÍS ALFREDO- CUANDO, DÓNDE Y CON QUIÉN. FRONTERAS.
MANÁ- POBRE JUAN.
MANU CHAO- CLANDESTINO.
MÁRTIRES DEL COMPÁS- RIGUI MÁRTIR. SPANISH FLY. SON MUCHOS NEGROS.
MECANO- BLUES ESCLAVO.
NEIL YOUNG- SOUTHERN MAN. ALABAMA.
ORISHAS- EMIGRANTES.
PEDRO GUERRA- EXTRANJEROS.
PETE SEEGER- WE SHALL OVERCOME.
PIERRE PERRET- LILY.
REINCIDENTES- El seu àlbum titulat “La otra Orilla” és un cant desesperat a la tragèdia diària de la immigració, a la mort a
l’estret... PAISA (LA CANCIÓN DEL ESTRECHO), EN UNA PATERA.
REVOLVER- CALLE MAYOR. RODRIGO Y TERESA.
SADE- IMMIGRANT.
SINEAD O’CONNOR-.MY SPECIAL CHILD. GOSPEL OAK.
SKA-P- PLANETA ESCORIA. LUCRECIA. ALÍ EL MAGREBÍ.
TAM TAM GO- ESPALDAS MOJADAS.
VAN MORRISSON- TOO LONG IN EXILE.
WOODY GUTHRIE- DEPORTEE.
ZEBDA- JE CROIS QUE ÇA VA PAS ÉTRE POSSIBLE. DU SOLEIL À LA TOQUE.
SOLIDARITAT, MESTISSATGE…
DEPECHE MODE- PEOPLE ARE PEOPLE.
INXS- ORIGINAL SIN.
JARABE DE PALO- EN LO PURO NO HAY FUTURO.
JUAN PARDO- CIUDADANOS DEL MUNDO.
JUANES- RAZA.
PAUL MCCARTNEY I STEVIE WONDER-EBONY AND IVORY
PEDRO GUERRA- CONTAMÍNAME. BABEL.
SADE- WHY WE CAN’T LIVE TOGETHER.
SKA-P- MESTIZAJE.
TALÍA- ¿DE DÓNDE SOY?

POBRESA, NORD/SUD
JUAN LUIS GUERRA- EL COSTE DE LA VIDA. OJALÁ QUE LLUEVA CAFÉ.
LOS BUKIS- LA CASA DE CARTÓN.
MANU CHAO- POR EL SUELO.
NENEH CHERRY- LOVE CAN BUILD A BRIDGE.
OUMOU SANGARE- DJOROLEN.
REINCIDENTES- EL SUR.
SANGTRAÏT- ETIOPÍA.
SERRAT- EL SUR TAMBIÉN EXISTE.
VIOLETA PARRA- AL CENTRO DE LA INJUSTÍCIA (Co- escrita amb Isabel Parra). PORQUÉ LOS POBRES NO TIENEN.
VVAA- WE ARE THE TOM-TOMS.
MENORS
AEROSHMITH- JANIE’S GOT A GUN.
ALBERTO CORTEZ- A DANIEL, UN CHICO DE LA GUERRA. ANDAR Y ANDAR PARA VER. CACHORROS.
ANGELIQUE KIDJO- MUTOTO KWANZA.
COMPANYIA ELECTRICA DHARMA- LA CROADA DELS NENS.
CRANBERRIES- WAR CHILD.
DEEP PURPLE- CHILD IN TIME.
ISMAEL SERRANO- SI PETER PAN VINIERA.
JOSÉ LUÍS PERALES- QUE CANTEN LOS NIÑOS.
JUANES- LA HISTORIA DE JUAN.
MERCEDES SOSA-(A. Tejada i A. Ritro) CANCIÓN PARA UN NIÑO EN LA CALLE.
PAT BENATAR- LOVE IS A BATTLEFIELD. SUFFER THE LITTLE CHILDREN. HELL IS FOR THE CHILDREN.
PEDRO GUERRA- NIÑOS.
SIMPLE MINDS- BELFAST CHILD.
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SUZANE VEGA- LUKA.

MEDI AMBIENT
ALBERTO CORTEZ- MI ÁRBOL Y YO
ALE RABINOVICH- MARÍA PLANETA
ALEX UBAGO- AVIONES DE CRISTAL
AMARAL- ROSA DE LA PAZ
ÁNGEL PETISME- SI LOS DELFINES MUEREN DE AMOR
BEBE- SKA DE LA TIERRA
BERSUIT VERGARABAT- MADRE HAY UNA SOLA.
CAFÉ TACUBA- TRÓPICO DE CÁNCER
CELTAS CORTOS- TRÁGAME TIERRA
GONDWANA– POLUCIÓN. VERDE, AMARILLO Y ROJO
GOSSOS- L’OCELL
GUARDABARRANCO- ARARÉ EL AIRE
INTI ILLIMANI- EL HACHA
JAH´STA - SINIESTRO
JOAN MANUEL SERRAT- PLANY AL MAR. EL HOMBRE Y EL AGUA. PARE
JUAN DÍAZ SALAZAR- CANTO A LA AMAZONÍA
KTULU- BIOCONTAMINACIÓN
KUDAI- LEJOS DE AQUÍ
LA EXCEPCIÓN- NO A LA TALA
LAS NIÑAS- SAVIA NEGRA
LA GOSSA SORDA- QUINA CALITJA
LES LUTHIERS - ECOLOGIA
LOS CAFRES– OXÍGENO
LOS PIOJOS- CIVILIZACIÓN
LOS PIRATAS- LA CANCIÓN DE LA TIERRA
LUIS ALBERTO SPINETTA- YO QUIERO VER UN TREN
MACACO- MAMA TIERRA
MAGO DE OZ- LA COSTA DEL SILENCIO. LA VENGANZA DE GAIA
MANÁ- ¿DÓNDE JUGARÁN LOS NIÑOS? SELVA NEGRA. CUANDO LOS ÁNGELES LLORAN
MANUEL BENITEZ (EX, LOS ENEMIGOS)- ES MUY BONITO VIVIR ESTA VIDA
MARTA SÁNCHEZ (RALF STEMMANN, CHRISTIAN DE WALDEN, MARGARET HARRIS, CARLOS TORO)- AMÉN.
MÁRTIRES DEL COMPÀS- LA LAVA TÓXICA
MELÓN DIESEL- PLANETA VERDE
MOLOTOV– EL MUNDO SE VA A ACABAR
MORDIGANS- ANDORRA TROPICAL
OPERACIÓN TRIUMFO- AGUA
PIPO PESCADOR- AY, AY, AY...! NO ME ENSUCIEN EL RIO URUGUAY
PLÁCIDO DOMINGO- VERDE SERÁ
PLANETA VERDE- TU ERES PARTE
RATA BLANCA- GUERRERO DEL ARCO IRIS
ROBERTO CARLOS- EL PROGRESO
SANGTRAÏT- EL BOSC DE FORMIGÓ
SAU - AIXÒ ES POT SALVAR
VERDCEL- MONOCROM. El grup contribueix amb aquesta cançó al tema de la setmana de tv3: El canvi climàtic.
SILVIO RODRIGUEZ- LA ERA ESTA PARIENDO UN CORAZON
SUZANA SABALETA- COLORES EN EL VIENTO
TARRAGÓ ROS- ENLUTAN LAS PAPELERAS
ZPU - MADRE TIERRA
CANÇONS SOBRE EL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ
CELTAS CORTOS- MANO HERMANA (Xiapes).
CRISTINA DEL VALLE (Amistades Peligrosas)- LA LARGA ESPERA.(Sàhara Occidental)
FERNANDO DELGALLIDO- REBELDES.(Xiapes)
HECHOS CONTRA EL DECORO- UN MUNDO DONDE QUEPAN MUCHOS MUNDOS
ISMAEL SERRANO: MÉXICO INSURGENTE (Xiapes). UN HOMBRE ESPERA EN EL DESIERTO (Sàhara Occidental).
LAX’N’BUSTO- EMILIANO ZAPATA (Xiapes).
MARIEM HASSAN. POLISARIO VENCERÁ. INTIFADA. ID CHAD. YASAR GEIDU. SAHARA NEG GIHA. (Sàhara Occ.).
PEDRO GUERRA- CHIAPAS.
SOLDATS, GUERRA, OBJECCIÓ DE CONCIENCIA
10.000 MANIACS- GUN SHY
ALBERTO CORTEZ- A DANIEL. SABRA Y CHATILA.
BLACK SABBATH- WAR PIGS.
BOB MARLEY- WAR/ NO MORE TROUBLE.
BORIS VIAN- EL DESERTOR.
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BUFFIE SAINTE-MARIE- EL SOLDAT UNIVERSAL.
CELTAS CORTOS- HAZ TURISMO.
CROSBY, STILLS, NASH AND YOUNG- OHIO. NO MORE WAR.
DANIELE SILVESTRI- IL MIO NEMICO
DIRE STRAITS- BROTHERS IN ARMS.
EDWIN STARR- WAR.
EL ULTIMO DE LA FILA- QUERIDA MILAGROS.
FABRIZIO DE ANDRÉ- LA GUERRA DI PIERO.
GEORGE HARRISON- BANGLADESH.
IGNOT- TITELLES DE GUERRA
ISMAEL SERRANO- LA CIUDAD DE LOS MUERTOS. AL BANDO VENCIDO.
JAVIER ALVAREZ- UNO, DOS, TRES, CUATRO.
JIMI HENDRIX- STAR SPANGLED BANNER.
JOAN MANUEL SERRAT- NO ESPERES.
JORGE DREXLER- EL PIANISTA DEL GHETTO DE VARSOVIA.
LAS NIÑAS- OJÚ, Contra la Guerra.
LAX’N’BUSTO- FARAN DE TU UN HEROI.
LEÓN GRIECO- SÓLO LE PIDO A DIOS.
LLUÍS LLACH- CANÇÓ SENSE NOM. INSUBMÍS.
MADREDEUS- OS SENHORES DA GUERRA.
MARIA DEL MAR BONET- (Lluís Serrahima) QUÈ VOLEN AQUESTA GENT?.
MECANO- ME HE DECLARADO EN GUERRA.
MV BILL- SOLDADO DO MORRO.
NATASHA ATLAS- SOMETHING DANGEROUS.
NENEH CHERRY- STOP THE WAR.
NETS- QUAN EL CEL PLORA.
OZZY OSBOURN- WAR PIGS.
PETER, PAUL AND MARY- LA CRUEL GUERRA.
RADIOHEAD- HARRY PATCH (IN MEMORY OF)
SANGTRAÏT- JOCS DE GUERRA. EL GUERRER.
SAU- NO HE NASCUT PER MILITAR.
SOPA DE CABRA- EXILIS. GUERRA.
SUZANNE VEGA- THE QUEEN AND THE SOLDIER.
SYSTEM OF A DOWN- BOOM.
THE CRANBERRIES- ZOMBIE. BOSNIA.
THE DOORS- THE UNKNOWN SOLDIER.
TIERRA SANTA- RECONQUISTA
TRINCA- AHIR EN VAN MATAR MIL.
VICTOR MANUEL- EL COBARDE. PRONTO VIVIREMOS EN LA LUNA.

CANÇONS SOBRE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA:
ALANIS MORRISSETTE- PRECIOUS ILLUSIONS
AMANDA MARSHALL- BIRMINGHAM
AMARAL- SALIR CORRIENDO
ANA BELEN - UN EXTRAÑO EN MI BAÑERA
ANDY Y LUCAS– Y EN TU VENTANA
ANI DIFRANCO- NOT A PRETTY GIRL
ASPID- FLORES DESHOJADAS
BARRICADA- OBSESION. NO LE BASTÓ
BASSI- TRATO PAL MALTRATO
BEBE- MALO
BOIKOT- PENADAS POR LA LEY
BOUNZIN- DOLOR DE HOGAR
CELINE DION- THIS TIME
CREED- WASH AWAY THOSE YEARS
CRISTIAN MEIER- NOVIA DE NADIE
CRISTINA DEL VALLE/ESTHER G. REDONDO- ENCADENADA
DEF CON DOS- A.M.V (AGRUPACIÓN DE MUJERES VIOLENTAS). ELLAS DENUNCIARON
EDMUNDO RIVERO- AMABLEMENTE
EDUARDO FOSSAS– HISTORIA DE MALOS TRATOS
EL CHOJIN- EL FINAL DEL CUENTO DE HADAS.
ELS PETS- UNA FIBLADA A LA PELL. NO DIGUIS RES.
EMINEM- KIM
FALSA ALARMA- BONDAD O MALICIA
GLORIA GAYNOR- I WILL SURVIVE
GRETA Y LOS GARBO- ANA
HOUSE OF FREAKS- BROKEN BONES
INMA SERRANO- ACABARÉ
ISMAEL SERRANO- CAPERUCITA
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KAMBOTES- FLORES
K-NARIAS- CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO
KTULU- EL LATIDO DEL MIEDO
LA FUGA- A GOLPES
LA VIUDA NEGRA- UNA MUERTE. DOMINIO. VIOLACION
LISA LOEB- I DO
LOS CHICHOS- PAPÁ, TU NO PEGUES A LA MAMA
LOS CHUNGUITOS- MUJER MALTRATADA
LOS CRUDOS (KRU2) – MALOSTRATOS
LOS CUCAS- MALOS TRATOS
MAGO DE OZ- HASTA QUE TU MUERTE NOS SEPARE
MALÚ- APRENDIZ
MÁRTIRES DEL COMPÁS– MALTRATADA
MEDINA AZAHARA- ROMPE ESA CRUZ
MELENDI- HASTA QUE LA MUERTE LOS SEPARE
MERCHE- ABRE TU MENTE
MIQUEL PUJADÓ- LA REINA DE LOS MORADOS
N_FIN- MORIR DE AMOR
NACHO CANO- EL AMARGO DEL POMELO
NICK CAVE & KILIE MINOGUE- WHERE THE WILD ROSES GROW
NICKEBACK- NEVER AGAIN
ORISHAS– MUJER
PASIÓN VEGA– MARIA SE BEBE LAS CALLES
PAT BENATAR- HELL IS FOR THE CHILDREN, (MALTRACTAMENT INFANTIL). LOVE IS A BATTLEFIELD. SUFFER
THE LITTLE CHILDREN
PEDRO GUERRA- HOGAR
PEDRO GUERRA I ROGELIO BOTANZ- MARARÍA
PETER GABRIEL- SHAKING THE TREE
PINK- FAMILY PORTAIT (VIOLÈNCIA FAMILIAR)
PLATERO Y TU- LA MATÉ PORQUÉ ERA MÍA
PRINCE BUSTER- 10 COMMANDMENTS (FROM MAN TO WOMAN)
REINCIDENTES- AY DOLORES
RETROCESO- ¡¡BASTA YA!!
REVOLVER- LO QUE ANA VE
ROGELIO BOTANZ- SIN TI
S.A.- EXIT
SARATOGA- NO
SERGIO CONTRERAS- ELE
SHANIA TWAIN- BLACK EYES, BLUE TEARS
SKA-P- VIOLENCIA MACHISTA
TATIANA BUSTOS- ALICIA VA EN COCHE
TE VI LLORAR- HÉCTOR EL FATHER, PUERTORICO
THE BIRRAS- MALOSTRATOS
THE CURE- BOYS DON’T CRY
TRACY CHAPMAN- BEHIND THE WALL
TRASTIENDA RC- DEMASIADAS VECES
VICTOR MANUEL- EL CLUB DE LAS MUJERES MUERTAS
YOUTH BRIGADE- BETTER WITHOUT YOU
YUNQUE- GRITAR LIBERTAD

ESTAT DEL MÓN
CELTAS CORTOS- ¿QUÉ VOY A HACER YO?. MALOS Y COBARDES. EN ESTOS DÍAS INCIERTOS. ¿PESADILLA O
REALIDAD?.
FERNANDO DELGALLIDO- EVOLUCIONES.
HOMBRES-G- ÉSTA ES TU VIDA.
ISMAEL SERRANO- MI VIDA NO HAY DERECHO. FUE TERRIBLE AQUEL AÑO.
JAVIER ALVAREZ- SOMOS LA EDAD DEL PORVENIR.
MIGUEL RIOS, ALAN DAVID- AÑO 2000
QUEEN- IS THIS WORLD WE CREATED?.

174

ANNEX
3.
REFLEXIONS
SOBRE
LES
ARTÍSTIQUES EN CONTEXTS DE VIOLÈNCIA:

INTERVENCIONS

Ja per acabar, breument es pretén fer una mirada analítica a les intervencions artístiques dutes a
terme en contextos de violència, davant la gran presència d’iniciatives musicals, tan des de la
música clàssica com popular, que es realitzen avui en dia on la música és l’encarregada de
fomentar, facilitar i construir una cultura de pau. Algunes d’aquestes iniciatives neixen en societats
afectades per la violència, amb la voluntat de que la música restauri el diàleg dins la comunitat,
aprofitant els diferents factors que conflueixen en les activitats artístiques:
A nivell personal la música pot servir com a canal o mitjà d’expressió per explicar i apaivagar els
traumes viscuts durant situacions de violència, configurant-se com un instrument terapèutic. A
través de l’art es permet expressar allò inexpressable, i es poden tractar temes que potser d’una
altra manera, no es podrien tractar, ja que és un llenguatge diferent al llenguatge verbal. La música
dóna l’oportunitat de treballar amb les emocions relacionades amb el trauma o el conflicte a partir
de l’expressió i alliberació del què li preocupa a la persona i descobrir i reprendre l’esperança
facilitant la reconciliació i enfortint el sentit en un mateix i en els altres.
El llenguatge artístic permet ser un instrument de comunicació i teràpia del què es va viure i/o
s’està vivint sense necessitat d’utilitzar, en principi, les paraules. La música pot servir per canalitzar
les sensacions, els records, les memòries, on el procés de creació, pot “sonar” com a resposta del
procés de destrucció (potser), de la pròpia persona. A la vegada, l’obra (peça musical, en aquest
cas concret –en d’altres disciplines parlaríem de dibuix, pintura, un collage, un ball...) es converteix
en testimoni de la interioritat de l’individu amb la possibilitat de crear un distanciament entre el què
representa i el què està succeint.
Tal i com comenta June Boyce-Tillman,
“Improvisant i composant estem actuant com els nostres propis terapeutes. La creixent
popularitat de la musicoteràpia mostra un reconeixement creixent del poder de sanació de
la música. Composant podem ser realment fidels al nostre ser més profund i trobar les
solucions pròpies als nostres problemes. Podem transformar la negativitat en una creació
de valor i fer-la valuosa, tant per nosaltres mateixos com pels altres. Podem utilitzar aquest
mètode per implicar-nos profundament amb els materials, sentiments i formes de la
música, i lluitar amb els problemes inherents, treballar amb els nostres mitjans i propis
dilemes també” (1996: 222).
A nivell de grup mitjançant l’art es pot fer més acceptable escoltar el patiment dels altres, ja que el
llenguatge artístic permet una llibertat més gran en el moment de dialogar i d’intentar reconstruir
vincles socials. Es facilita un espai de distensió favorable per afrontar el què s’ha viscut, obrint un
espai d’expressió i solidaritat, de compartir sentiments i històries viscudes. El treball en grup pot
crear vincles d’unió entre les persones, vincles forts i duradors en comunitats, reforçant la
confiança i amistat (tot i que no necessàriament), a la vegada que es poden dur a terme tasques
conjuntes, sent les persones agents creatius que poden provocar canvis en la situació establerta.
De totes maneres cal considerar, tal i com comenta Cynthia Cohen,
“Escoltar enmig de les repercussions de la violència i en contextos d’opressió suposa una
receptivitat als silencis, al que no s’ha dit, i també la capacitat de fer cas al que s'expressa
obertament. Malauradament, després de períodes de violència, les capacitats receptives
són debilitades massa sovint per la por i la culpa. La capacitat d’escoltar sensiblement,
manifestada entre comunitats de forma irregular, fins i tot en les millors circumstàncies,
quasi sempre ha de ser restaurada i millorada. Es pot mobilitzar una àmplia gamma de
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formes i processos artístics per a complementar o restaurar aquestes capacitats
reduïdes”293.
Tal i com diu June Boyce-Tillman “Composant entrem en la més profunda forma de compromís
amb la música, i en una situació de grup també ens comprometem els uns als altres. Si podem
resoldre problemes musicalment, podem també ser capaços de resoldre’ls d’altres maneres”
(1996: 230).
A nivell social l’art es pot configurar com a testimoni del què s’ha viscut, passant a formar part de
la memòria històrica del país, alhora que es dóna a conèixer aquesta realitat a altres societats del
món, amb la voluntat de poder aprendre del què ha passat. L’art dóna resposta davant d’aquests
esdeveniments. A la vegada que pot ajudar també a reconstruir una xarxa social apta per tornar a
viure una altra vegada junts, afavorint a canvis positius en la transformació dels conflictes i de la
comunitat.
Tal i com comenta Cynthia Cohen,
“Una exposició pot convidar a la gent a ser conscient de si mateixos no tan sols com a
portadors d’històries no explicades, sinó també com a testimonis potencials. Es pot animar
una comunitat perquè qüestioni les suposicions que prèviament havien cohibit les
converses (...) Els projectes artístics poden ser dissenyats per animar aquells que hagin
suportat el llegat del trauma a començar el viatge des de la denegació cap al
reconeixement, i a seguir un camí de la repressió cap a la responsabilitat”294.
En els contextos de rehabilitació postbèl·lica després d’un conflicte violent o armat, tal i com
comenta John Paul Lederach, l’art té un paper molt important. Segons ell la rehabilitació s’ha de
centrar en el nivell personal o psicològic, a nivell social i polític, camps on l’art pot arribar a tenir un
gran potencial. A nivell psicològic l’art pot ajudar a apaivagar els traumes viscuts durant la guerra. A
nivell social, el llenguatge artístic pot servir per sensibilitzar l’opinió pública, reunir a la gent, ajudar
a les comunitats a tornar a estar juntes després d’un conflicte... Tal i com va comentar l’Antic
Secretari General de Nacions Unides, Kofi Annan, "La música pot unir a la gent per fer del món un
lloc més harmoniós”
Normalment, després d’una situació de post-conflicte o guerra, la reconstrucció material i la
necessitat d’organització política és el primer que es sol resoldre, i malauradament la reconciliació
social sol quedar oblidada. Per això cal facilitar l’accés a l’art per poder expressar tot allò que es
sent i es viu. A més a més és important que aquestes iniciatives es coordinin amb els esforços
governamentals i de la societat civil per garantir-ne la sostenibilitat.
Segons Craig Zelizer,
“A través de la creació, participació i testimoni de les activitats basades en les arts enmig
del conflicte, els individus i comunitats poden trobar temporalment llocs segurs i els mitjans
per sobreviure i afrontar fins i tot les situacions més extremes. Les arts poden ajudar també
a augmentar el reconeixement dels perills del conflicte imminent i parlar a favor de la
pau”295.
I June Boyce-Tillman comenta,
“La resolució de conflictes en aquesta àrea no té a veure amb l’establiment d’una unitat
basada en un estil únic, sinó més aviat en la creació d’estructures musicals i sociològiques
que animin a la coexistència pacífica dins la diversitat (…) En les nostres comunitats,
293

Creative Approaches to Reconciliation. < https://www.brandeis.edu/ethics/peacebuildingarts/pdfs/CreativeApproaches.pdf
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Ibid.
Zelizer, Craig (2004) The role of artistic process in peace building in Bosnia-Herzegovina.
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necessitem treballar en estructures i esdeveniments en els que puguem col·laborar
musicalment. Perquè esperar a que la societat s’enfonsi abans d’utilitzar el poder de la
música per reconciliar-nos?” (1996: 213).
De totes maneres, sempre que es duguin a terme intervencions artístiques centrades en l’art,
caldrà tenir en compte varis aspectes, com el context cultural, la fase en que està el conflicte, els
nivells de violència, els recursos dels quals es disposen, seguir certs principis (com el de “No
danyar”, formulat per Mary Anderson, 1999), etc. Per molt exitoses que hagin estat certes
intervencions en contextos concrets, no es poden calcar programes o transportar-los d’un lloc a
l’altra esperant aconseguir el mateix resultat.
A més a més, després de dur a terme les intervencions artístiques, cal dur a terme l’avaluació
d’aquestes, tot i la dificultat que suposa a vegades. Tal i com comenta Cynthia Cohen,
“Els artistes no solen gaudir de les oportunitats de documentar el seu treball, avaluar-ne la
eficàcia, reflexionar sobre les seves dimensions ètiques, o fer estratègies sobre què s'ha de
fer per a estendre'n responsablement l'impacte. Sovint treballen en un aïllament relatiu.
Sovint han de lluitar per a generar els recursos que els falten per a sostenir els seus
esforços a un nivell mínim. No solen tenir una educació que tracti de la teoria i la pràctica
d’altres modalitats artístiques per a la construcció de pau”.
Cal fer esforços per tal de millorar aquestes qüestions.
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Pàgines web: (visitades entre el mes de febrer del 2003 fins el febrer del 2010. Revisades el
febrer del 2010).
Generals:
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http://www.mundoclasico.com
http://www.epdlp.com
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http://www.artehistoria.com
http://www.filomusica.com
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Barroc:
http://www.monografias.com/trabajos3/pebarroco/pebarroco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/para/para.shtml
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http://www.herodote.net/histoire10183.htm

Classicisme:
http://chanvrelin.free.fr/jmbc_f.htm

Romanticisme i Escoles Nacionalistes:
http://www.xtec.es/~sargemi/moviment/romantic.htm

Post-Romanticisme i música del segle XX:
http://www.albany.edu/jmmh/vol2no1/warsymphonies.html
http://www.classical.net/music/recs/reviews/e/emi54788a.html
http://www.filomusica.com/filo40/britten.html
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http://www.andrew.cmu.edu/user/balada/composicionesorq.htm

Ignacy Jan Paderewski
http://www.polishamericancenter.org/Paderewski.htm
http://www.epdlp.com/compclasico.php?id=1075

Pau Casals
Alavedra, Joan (1989) La extraordinària vida de Pau Casals. Espanya: Caixa Tarragona.
Baldock, Robert (1991) Pau Casals. Editorial Empúries, Biografia. Barcelona: Narrativa 42.
Corredor, Josep M (1991) Pau Casals. Col·lecció Pere Vergés de Biografies. Caixa de Catalunya.
Barcelona: Edicions 62.
Diccionario de música Larousse (2003). Biblioteca de Consulta. Espanya: Spes Editorial.
Vídeo: Casals, una batuta per la pau. Març 2000. Una producció d’òrbita, produccions audiovisuals
2000.
http://www.paucasals.org
http://www.epdlp.com/compclasico.php?id=975

Yehudi Menuhin
http://www.menuhin-foundation.com

Iniciatives de música clàssica i cultura de pau
- Fundación del Estado para el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela
(FESNOJIV)
https://elsistema.org.ve/
- Música Esperanza:
Yehudi Menuhin y Miguel Ángel Estrella, La música, mensajera de la paz, Le monde diplomatique,
1998, nº29.
http://www.el-mundo.es/elmundo/2002/07/22/cultura/1027348074.html
Seminario Internacional “Por una cultura da paz”. UNESCO-AUGM-UFPR. Universidade Federal
Do Paraná, 31 de maio a 01 de junho de 1999. 1999 Curtiba. Paraná. Brasil. La acción de Música
Esperanza. pp. 30-46.
- Red de bandas y escuelas de música de Medellín: PNUD, 2003, p. 277.
- Saïd i Barenboim. Orquestra-taller West Eastern Divan.
Veure notícies relacionades: El País. El periódico.
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_2236000/2236692.stm
Revista Scherzo, nº145, p. 136. “Daniel Barenboim: la paradoja del defensor de la paz”. Norman
Lebrecht.
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- Emprenent una cerca de la pau mitjançant el cant: 2002-03. http://www.iwagepeace.com/
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propostes didàctiques i 49 audicions. Barcelona: Col·lecció Instruments-GUIX.
Carr, Roy (1998) Un siglo de jazz. La historia, las gentes y el estilo del jazz. Hong Kong: Editorial
Blume.
Carles, Philippe i Comolli, Jean-Louis (1973) Free Jazz. Edició espanyola: Ed.Anagrama
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Diccionario de música larousse (2003). Biblioteca de Consulta. Espanya: Spes Editorial.
Diccionario Harvard de música (1999) Don Randel (Ed.) Alianza diccionarios. Madrid: Alianza
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Gili, Ricard (1978) El jazz. Espanya: editorial Nova Terra.
Michels, Ulrich (2002) Atlas de música, II. Madrid: Alianza Editorial. Octava reimpresión en Alianza
Atlas.
Nova enciclopèdia temàtica (1996) Música i Cinema. Volum 13. Barcelona: Editorial Planeta.
Oliver, Paul (1994) Gospel, Blues and Jazz. Traduït per Òscar de Jódar Bonilla. Barcelona: Editors
Muchnik, 2ª edició.

Pàgines Web:
http://www.tomajazz.com/clubdejazz/roundjazz/index.htm
http://www.monografias.com/trabajos/jazz/jazz.shtml
http://www.nodo50.org/observatorio/esclavos.htm
http://www.angelfire.com/hiphop2/hiphopnautas/jazz.htm
http://ninasimone.com/

BIBLIOGRAFIA POP-ROCK
Generals:
http://www.todomusica.org

Anys 50-60:
Enciclopedia temàtica multimèdia quórum, 7. (1998) Música, Teatro, Cine, Deportes. Espanya:
Editorial Espasa Calpe.
Eyerman, Ron and Jamison, Andrew, 1998. Music and social movements. Mobilizing traditions in
the twentieth century. United Kingdom: The press syndicate of the University of Cambridge.
Guillot, Eduardo (1997) Historia del Rock. Valencia: Editorial La máscara.
Martín, Joseba (1997) Diario del Rock. Espanya: Editorial la máscara, Valencia.
Pujadó, Miquel (2000) Diccionari de la Cançó. D’Els Setze Jutges al Rock català. Barcelona:
Edicions de l’Enciclopèdia Catalana.
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Sierra i Fabra, Jordi (1991) La generació Rock. Barcelona: Columne Jove, Divulgació.
Sierra i Fabra, Jordi (1986) Historia de la Música Rock. Vol I. De los Beatles a San Francisco.
Barcelona: Edicomunicación.
Reportatges: Totes aquelles cançons (2005) TV3, dirigit per Àngel Casas, guionista i director adjunt
Jordi García-Soler, realització Àngel Leiro.
Documental de TV3: Dies de transició. Canet Rock del 75. Direcció: Francesc Escribano.
Webs 50-60297:
http://www.lahaine.org/musica/bobdylan_hipismo.htm
http://www.angelfire.com/la/jabsnet/rock.html
http://www.john-lennon.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Victor_Jara
http://www.el-mundo.es/elmundolibro/2000/05/23/anticuario/959450644.html
http://www.abacq.net/imagineria/disc001.htm

Anys 70
Enciclopedia temàtica multimèdia quórum, 7. (1998) Música, Teatro, Cine, Deportes. Espanya:
Editorial Espasa Calpe.
Guillot, Eduardo (1997) Historia del Rock. Valencia: Editorial La máscara.
Larousse (2003) Diccionario de Música. Barcelona: Spes Editorial, S.L.
Sierra i Fabra, Jordi (1991) La generació Rock. Barcelona: Columne Jove, Divulgació.
Sierra i Fabra, Jordi (1986) Historia de la Música Rock. Vol I. De los Beatles a San Francisco.
Barcelona: Edicomunicación.
Webs 70:
www.bobmarley.com
http://www.angelfire.com/zine/bobmarl/biografia2.html
http://www.angelfire.com/on/clash/
http://www.sex-pistols.net/

Llibres 80:
Guillot, Eduardo (1997) Historia del Rock. Valencia: Editorial La máscara.
Miedzian, Myriam (1995) Chicos son hombres seran. Cómo romper los lazos entre masculinidad y
violencia. Espanya: Horas y horas la editorial. Traducció de Miguel Martínez.
Monty, Carlos (1993) R.E.M. Biografia completa. Valencia: Editorial La máscara.
Servant, Jean-Christophe (2000) Africa protesta con rap. Le monde Diplomatique, nº62.
Sierra i Fabra, Jordi (1991) La generació Rock. Barcelona: Columne Jove, Divulgació.
Webs 80:
Live Aid I Bob Geldof:
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_2440000/2440487.stm
http://www.el-mundo.es/sociedad/etiopia/

Notícies de El País:
Bob Geldof organiza cinco macroconciertos contra el hambre. Lourdes Gómez, 01/06/2005
Más conciertos por África, Lourdes Gómez, 18/06/2005
Live 8 intenta evitar el enfrentamiento. Bob Geldof y Bono quieren implicar a los políticos en su
lucha por la erradicación de la pobreza. Diego A. Manrique. 01/07/2005

Totes les pàgines web que s’assenyalen a continuació, han estat consultades entre octubre i desembre del 2003 i
revisades el 2021.
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El G8 pacta incrementar la ayuda a África hasta 42.000 millones anuales para 2010. George W.
Bush se arroga la mayoría de los acuerdos y cancela la rueda de prensa prevista. 09/07/2005
Una jornada histórica del activismo musical. Las estrellas pop sofistican el modelo benéfico. Diego
A. Manrique. 03/07/2005
BBC:
Live 8 marcará historia. 01/07/2005
Live 8 retumbó en todo el mundo. 03/07/2005
Bono, Madonna, Elton John y decenas de artistas más, exigen alto a la pobreza en los conciertos
“Live”, celebrados en los países del G8. 03/07/2005
Live 8: millones de personas asisten a los conciertos contra la pobreza. 02/07/2005
Bruce Srpingsteen:
http://www.brucespringsteen.net
http://www.todomusica.org/bruce/index.shtml

REM:
http://www.remhq.com/flash/index.html

Rap:
http://www.pagaelpato.com/standby/8millas.htm
http://members.tripod.com/sagahiphop/

90’s -2000’s:
Domínguez, Chema (2000) Maná Conquistadores Aztecas. Valencia: Editorial La Máscara.
Guillot, Eduardo (1997) Historia del Rock. Valencia: Editorial La máscara.
Martí, Josep (2000) Más allá del arte, La música como generadora de realidades sociales. Los 7
mares/2. Balmes: Deriva Editorial.
Miedzian, Myriam (1995) Chicos son hombres seran. Cómo romper los lazos entre masculinidad y
violencia. Espanya: Horas y horas la editorial. Traducció de Miguel Martínez.
P. Malm, William (1985) Culturas musicales del Pacífico, el Cercano Oriente y Asia. España:
Alianza Editorial, Alianza Música.
Sierra i Fabra, Jordi (1991) La generació Rock. Barcelona: Columne Jove, Divulgació.
També cal destacar que durant els dies 10, 24, 31 d’octubre i el 7, 14 i 21 de Novembre del 2003,
vaig assistir al curs de “Cinema i Rock” a Càrrec de Jordi Bordas –crític de cinema- a Manresa.
Sobre la pau
Galtung, Johan (1985) Sobre la Paz. Barcelona: Editorial Fontamara, Paz y conflictos.
Lederach, John Paul (1998) Construyendo la paz. Reconciliación sostenible en sociedades
divididas, Bilbao: Bakeaz/Guernika Gogoratuz.
Mayor Zaragoza, Federico (2000) Un Món Nou. Amb la col·laboració de Jérôme Bindé. Barberà del
Vallès: Centre UNESCO de Catalunya 2000.
Menuhin, Yehudi; ESTRELLA, Miguel Angel (1998) La música, mensajera de la paz, Le monde
diplomatique, nº29.
Pérez Serrano, Gloria (1997) Cómo educar para la democracia. Estrategias educativas. Madrid: Ed.
Popular.
Resolució de l’Assamblea General del 12 de setembre del 2000 sobre el Decenio Internacional de
una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo.
Rojas, Miguel (2000) “El arte como sustento de una cultura de paz”. IIº Seminario Internacional,
“Por una Cultura de Paz” La educación y los valores de la democracia. Argentina: UNESCOAUGM-UNER.
Romia, Carme (2003) Objecció de consciència i desobediència civil. Ensenyament secundari Guix
Dos. Maig. Pàg 15, música i cançons.
SIP. Seminario de Investigación para la Paz (2001) La paz es una cultura. Colección Actas 54.
Zaragoza: Gobierno de Aragón, Departamento de cultura y turismo.
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VV.AA. (2001) El contrato Global. I Encuentro Internacional sobre Cultura de paz. Madrid 11-13
Diciembre 2000. Mèxic: Edición Centro Internacional para la Cultura democrática. Fundación
Cultura de Paz.
Articles:
Cohen, Cynthia: Engaging with the Arts to Promote Coexistence.
https://www.brandeis.edu/ethics/peacebuildingarts/pdfs/EngagingArts.pdf
Recasting Reconciliation through Culture and the Arts: A Virtual Collection.
http://www.brandeis.edu/slifka/vrc/recasting/index.htm
Creative Approaches to Reconciliation.
https://www.brandeis.edu/ethics/peacebuildingarts/pdfs/CreativeApproaches.pdf
Creative resources for coexistence and reconciliation http://www.brandeis.edu/slifka/vrc/
Webs:
U2
http://www.u2.com/
http://www.lahaine.org/musica/bono_eeuu.htm
http://www.todomusica.org/u2/index.shtml

Maná
http://www.mana.com.mx/
http://www.terra.com.mx/entretenimiento/articulo/079147/

Youssou N’Dour
http://www.afrol.com/es/Noticias2003/sen031_dour.htm

El Dominical, 28-29 Juny 2003. Pagines 42-45: Youssou N’Dour, El latido de África. Texto, Carlos
Marcos.
Juanes
http://www.juanes.net/
http://www.laopinion.com.co/
http://www.eltiempo.com/
http://www.caracol.com.co
http://www.elpais.com

Paz Sin Fronteras:
http://www.pazsinfronteras.org/

Notícies del diari El país:
“Es el poder de cambiar el futuro de nuestros hijos. La paz es importante”. Juanes actuará en
Venezuela y Honduras, 04/09/09.
El problema que plantegem no es cubano, sino humano. 19/08/09.
El cartel del recital de Juanes se cierra sin patrocinadores. A falta de apoyos, el grupo de artistas
encabezado por el cantante financiará el recital en Cuba con 230.000 euros. 27/08/09
La paz no es rentable. Miguel Bosé. 19/08/09
Me levanto y me digo: hay que seguir. El cantante Juanes defiende su polémica decisión de dar un
concierto en La Habana pese a las críticas del anticastrismo. 17/08/09
Disidentes cubanos apoyan a Juanes. Una treintena de miembros del grupo de los 75,
encarcelados en Cuba, son las últimas adhesiones al concierto ‘Paz sin Fronteras’. 08/09/09
Cantar por la paz es toda una guerra. “Cantaremos en Cuba por la gente. No a favor ni en contra
de nadie. Vamos a tocar a Cuba por amor”, asegura Juanes. 17/09/09.
Juanes y la música reúnen a un millón de cubanos. El cantante colombiano toma La Habana con
su concierto por la Paz sin Fornteras. Miles de personas, en su mayoría vestidas de blanco, asisten
hoy en La Habana al concierto de “Paz sin Fronteras”. 20/09/09.
Plácido Domingo sale en defensa de Juanes. El tenor español defiende el concierto previsto en
Cuba y pide que no se condicione ‘políticamente’ a los artistas. 16/09/09
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Primero el ritmo, luego la política. Más música que consignas en el concierto organizado por
Juanes en La Habana. 21/09/09
Música y dictadura desafinan. El artista colombiano puede ser utilizado por el régimen, pero
también alentar los cambios – Los Beatles trajeron esperanza en España y Queen patinó en
Suráfrica. 23/09/09
Altres:
“Que un concierto a favor de la paz despierte tanta guerra por la sencilla razón de que se celebre
en Cuba, es totalmente absurdo”. Rebelión. 31/08/09
El cantante colombiano Juanes denuncia ante la policía de Miami amenazas de muerte de los
anticastristas por cantar en La Habana. Rebelión. 21/08/09
Cuba, los conciertos y el ‘revolcón’ político-social. Vicenç Fisas. El periódico de Catalunya,
09/09/09
Juanes aviva en Cuba la ilusión por el cambio. El periódico de Catalunya, 22/09/09
Juanes pondrá 300 mil dólares para el concierto. Elcolombiano. 27/08/09
Juanes e invitados bajo fuerte presión por concierto en la Plaza. El Nuevo Herald. 12/08/09
‘No se nos deja vivir en paz’ BBC. 25/08/09
Exiliados cubanos marchan contra Juanes. BBC. 15/08/09
Música contra el bloqueo en Cuba. La Vanguardia, 08/09/09
Más presos políticos se suman a la campaña en favor del concierto de Juanes en Cuba. La
Vanguardia, 07/09/09
Juanes ya trabaja en otro concierto en la frontera entre EE.UU y México. La Vanguardia. 21/09/09.
Comunicado de Premsa a propósito del concierto ‘Paz sin fronteras’ en la Habana. Instituto
Cubano de la Música. 14/09/09
‘Olvidémonos de Castro y de la maldita política’, dijo Juanes en Madrid. El tiempo. 17/09/09
La Habana, Cuba. Reuters. 22/09/09
Aplauso a Juanes en el Congreso de Estados Unidos por concierto en Cuba. El tiempo. 24/09/09.
Grave incidente antes de Concierto por La Paz en Cuba
Juanes "Concierto por La Paz" (CUBA) 9/20/09
Carlinhos Brown
EL PAÍS SEMANAL, El mundo de Carlinhos Brown. 27/7/03.
El País, Grupo Lactomia: un proyecto para 50 pequeños músicos. 08/01/05
Galindo, Bruno: VASOS COMUNICANTES, Cómo y para qué escribir canciones. Libros Zona de
obras / SGAE. Espanya, 2002. p. 284-285.
http://www.elmundo.es/elmundolibro/2004/10/08/lujos_papel/1097236475.html

César López
http://www.cesarlopez.org/
El músico César López recibió dos fusiles AK47 que serán convertidos en “escopetarras”. El
Tiempo. Liliana Martínez Polo. 19/01/06.
“Escopetas” disparando música. BBC mundo, Héctor Latorre, 24/01/06
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_4644000/4644028.stm
Naciones Unidas tendrá su propia escopetarra. El colombiano. 29/06/06
La escopetarra. Buena puntería. César López. 04/08/06. EP.
El músico César López recibió dos fusiles AK47 que serán convertidos en “escopetarras”. El
tiempo. Liliana Martínez Polo. 19/01/06.
“Escopetas” disparando música. BBC mundo, Héctor Latorre, 24/01/06
El músico César López recibió dos fusiles AK47 que serán convertidos en “escopetarras”. El
tiempo. Liliana Martínez Polo. 19/01/06.
Un fusil que dispara música. Por Juan Carlos Garay. Semana, 14/02/05
Naciones Unidas tendrá su propia escopetarra. El colombiano. 29/06/06
Escopetarra en la sede las Naciones Unidas en NY. El instrumento será donado a ONU-NY para
exposición permanente como parte de la campaña de No Violencia de UNODC-Colombia.
Freddie Mercury
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http://www.pcpki.com/cgi-bin/setlist.cgi?support:freddie+mercury+tribute+concert+for+aids+awareness

46664- Nelson Mandela
http://noticiasdot.com/publicaciones/2003/1103/0711/noticias071103/noticias071103-7.htm

Mumia Abu-Jamal
http://www.urban75.org/archive/news044.html
http://mumia.nodo50.org/

War Don Don, The peace festival
United Nations. “War Don Don, the peace festival”, 26 november 2005. Freetown, Sierra Leone.
UNAMSIL Headquarters, Mammy Yoko, P.O. Box 5, Freetown, Sierra Leone.
Press release- After the concert.
Live Earth http://liveearth.org/
Rage Against The Machine http://www.ratm.com/
11-Setembre
http://kalvos.org/tragedy.html
http://en.wikipedia.org/wiki/September_11,_2001_attacks_in_popular_culture#Music

Guerra d’Iraq
http://www.sherylcrow.org
http://www.stopwar.org.uk/#cd

Dossier de premsa de la Plataforma Aturem la guerra contra l’Iraq!

Organitzacions de música i pau:
- Música i pau, UNESCO: http://www.unesco.org/imc/
- Per la pau amb les armes de la cultura- Plataforma de Dones Artistes Contra la Violència de
Gènere (PMACUG)
100 músicos, actores y escritores españoles viajan a Palestina como embajadores de la paz.
Fernando Iñiguez. 24 febrer 2004. El país. p. 40.
Música para cicatrizar heridas. Escritoras, cantantes y actrices españolas viajan a Palestina en una
caravana de paz. Núria Martorell. 1 març 2004. El periódico de Catalunya. p. 48.
http://www.cristinadelvalle.com/
http://www.argentina.indymedia.org/news/2004/02/171918.php

- Un camboyano transforma obuses y bombas en instrumentos musicales
http://www.noticiasdenavarra.com/ediciones/20020705/que_mundo/index.php (web no disponible).

- Sierra Leone Refugee All Stars.
La increíble historia de los Refugee All Stars de Sierra Leone. Cenicientas del Reggae. Refugiados,
nº134, 2007. UNHCR, ACNUR
Reggae a precio de diamantes. Música para curar el alma: Sierra Leone’s Refugee All Stars. Céline
Gesret. Wanafrica, abril 2007. p. 20.
http://www.refugeeallstars.org/

- Emmanuel Jal i Abdel Gadir Salim, Ceasefire. CD-Ceasefire.
Rap contra la guerra. Javier Losilla. El país, 28/01/2006.
Entrevista: Emmanuel Jal: Canciones desde la experiencia.

Michael

Brunton.

A:

http://www.menoressoldado.org/

- Shropshire Music Foundation. Teaching children peace through music:
http://www.shropshirefoundation.org/

- Kampot Traditional Music School.
Cambodia: Music Training for Traumatised War Children. Extret de: People building peace. 35
Inspiring stories from Around the world. A publication of the European Centre for Conflict Prevention
in cooperation with IFOR and the coexistence initiative of state of the world forum. 1999. p. 289.
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Documentals:
Get up, stand up. Capítol 1 al 5. Dirigit per Rudi Dolezal, Hannes Rossacher i Simon Witter,
coproduït per ZDF Alemanya I la cadena Francesa-Alemanya Arte. 2003
Band Aid, 20 anys després. Band aid 20: justice not charity. Programa dirigit per Martin Callanan i
Geoff Wonfor. Companyia productora, Initial (Endemol UK). 2004.
Reggae, the story of Jamaican Music. 1ª i 2ª part.
Sierra Leone’s refugee all stars. Banker White. Zach Niles. Andy Mitchell. Christopher Jenkins.
2002.
I gran part dels documentals que es citen al quadern: Documentals, reportatges i pel·lícules sobre
música, la cultura de la pau i la cultura de la violència. Alba Sanfeliu. Escola de Cultura de pau,
maig 2007. Disponible a la web: https://www.teixintfilsdemocions.com/publicaciones/

