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meva identitat. Espero ben aviat assolir 
la llibertat total per al meu pafs.

Vius molt la política?
Sí, perquè a la vida tot és política. A mi 
que no em vinguin amb un flabiol so
nant... I com diu Wislawa Szymborska, 
la poetessa polonesa que va guanyar 
el Premi Nobel de literatura: «Fins i tot 
a la Lluna ja hi han posat el peu.»

La crisi t'afecta?
Sóc pensionista, però no jubilada. A la 
vida tampoc no m’he creat grans ne
cessitats materials. Mai no he estirat 
més el braç que la màniga. Tenia una 
casa a Collbató que vaig heretar dels 
meus pares, però uns malànimes me 
la van cremar. Hi van entrar a robar en 
dues ocasions, i a la segona hi van 
calar foc. Va ser espantós. Allò era tot 
el meu patrimoni material.

El país què necessita, ara per ara?
Desfer-nos dels lligams que ens ofe
guen, tenir autonomia econòmica i 
decidir per nosaltres mateixos. Oi que 
m'entens, Josep?

Reprenem el fil professional. L'any 
1 97 5  crees el segell Núria Feliu 
Produccions.
Això em va permetre enregistrar els 
meus propis discos i produir treballs 
d ’altres grups, com també organitzar 
una exposició a la sala Aixelà amb 
fotografies de músics de jazz i compilar 
un llibre de poesia i jazz que va editar 
Alfredo Pappo. I el 1977, després de 
la desaparició del Sindicat Vertical, a 
la mort d'en Franco, uns quants mú
sics i cantants vàrem crear el Sindicat 
Musical de Catalunya.

Me n’expliques la història?
L’evolució dels sistemes electrònics 
de reproducció de música va portar 
e ls  p ro fessionals de la música a 
un atzucac. Les sales de festes on 
treba llaven m úsics en directe es 
varen anar tancant i van aparèixer 
les discoteques, on feien servir mú
sica enregistrada. Era més barat, és 
clar. La reivindicació de la música en 
directe a les sales d'espectacles va 
ser un dels motius que ens va impul
sar a mobilitzar-nos al carrer. Van ser 
uns dies freds d’abril que decidírem 
sortir al carrer per exigir allò que era 
nostre, la música, to t plantant-nos 
davant dels locals més importants 
de Barcelona que utilitzaven so enre
gistrat. Cridàvem: «Volem música viva 
i en directe!» Aquesta reivindicació 
va servir com a punt de partida per 
a la creació del Sindicat Musical de 
Catalunya i per a l'organització de les 
successives Setmanes de Música 
Viva que es van desenvolupar per tot 
Catalunya. Al Palau dels Esports de 
Barcelona vaig actuar acompanyada 
de la big band Amics de la Música. Tot 
això va representar una nova etapa 
per a músics i cantants. Vàrem exigir 
el compliment dels drets laborals, no 
només signavèm manifestos, sinó 
que donàvem la cara. a primera fila i 
aixecant la pancarta.

De mica en mica s'omple la pica, i el 
1985, a la Cova del Drac, celebres 
els vint anys de cantant.
Va ser una vetllada entranyable, envol

tada d’amics. Hi havia, entre d’altres, 
el Ventura Pons, l'Antoni Chic, l ’Enric 
Majó, el Nicolau Casaus, l'Ortega 
Monasterio, els nois del Cavall Bernat, 
que em van fer interpretar tant sí com 
no El meu avi. Em vaig fer un tip de 
cantar: temes del meu nou disc Més 
que mai, estàndards que havia cantat 
moltes vegades amb el Tete, cançons 
d’en Burt Bacharach, cuplets... Fins 
i tot vaig interpretar el primer tema 
que vaig enregistrar: Anirem tots cap 
al cel. Aquell mateix any reps la Creu 
de Sant Jordi.

L’any següent actues al xou de la Sara 
Montiel. Això em crida l’atenció.

Sí, amb el Joan Monleón. I m'ho vaig 
rumiar molt, abans de fer el pas. Fins 
i tot vaig convocar una reunió familiar. 
Però al final vaig pensar: «Escolta, no 
estàs sempre lluitant perquè el català 
sigui a tot arreu?» I vaig acceptar la 
proposta d ’en Pepe Tous. Ells busca
ven una persona popular a Catalunya 
per donar suport a l'espectacle. El 
xou es titulava Sara, més que mai i 
es va representar al Teatre Victòria 
durant dos mesos. Tot va funcionar 
correctament. La crítica ens va deixar 
prou bé, el públic va respondre com 
feia sempre amb la Sara, i l ’esquetx 
on ella sortia vestida de la popular 
«Norma» de normalització lingüística 
— la de l’«ep! en català»— era molt 
divertit. A més a més, era la primera 
vegada que Sara Montiel realitzava el 
seu espectacle parcialment en català. 
Tota una fita, per tant.

Per cert, mai no has trobat la teva 
meitat?
(Riu) Mira, en una ocasió, el Ventura 
Pons em va proposar fer un paper a la 
pel·lícula Ruta misèria (1989). I li vaig 
dir textualment: «Surto, però només 
si em cases.» I dit I fet. Em moria de 
ganes de vestir-me de Sisi! (Riu)

Ets moK exigent amb els homes?
Com més gran m'he fet. més he elevat 
el llistó. Però he arribat a la conclusió 
que viure en soledat, escollida per mi, 
és perfecte. Ah! i mai no m'he sentit 
sola ni m'ha avorrit.

Mai no t ’ha temptat ser mare?
No. Mai no n ’he tingut la necessi

tat com ens feien creure, perquè si 
l ’hagués experimentada, hauria tingut 
un fill. D’això ja en pots estar ben 
segur. (Riu)

L'any 1990, ai Palau de la Música 
Catalana, celebres els vint-i-cinc anys 
de carrera artística.
Aquell dia el cor se’m va encongir. No 
em dol gens reconèixer-ho. El 5 de 
juny del 1990 el portaré gravat per 
sempre a la meva memòria. No podré 
oblidar veure el Palau ple de gent fins a 
l'orgue, gaudint del concert i establint 
una relació emocional molt forta. Dies 
després vam repetir la celebració a 
El Molino. Així vam viure una altra nit

inoblidable al Paral·lel, en aquesta 
ocasió amb aires de festa major.

A començament de l'any 2000 deci
deixes deixar de cantar.
Sí. Vaig gravar el comiat enregistrant el 
2005 Núria Feliu. 40 anys, que simbòli
cament només aplega quatre peces: la 
primera cançó: Anirem tots cap al cel; 
l ’èxit Tot és gris; la definitòria Cançó 
de Sants, del disc Viure a Barcelona, i 
un tema nou a manera de testament, 
Camí cap al sud. amb lletra de Guillem 
Sansó i música de Joan Bibiloni. Vaig 
fer el comiat al Saló dels Miralls del 
Gran Teatre del Liceu, envoltada de la 
família, d’amics i coneguts. D’aleshores 
ençà he dedicat els meus esforços a 
reeditar la meva discografia en format 
de CD i en l'edició d’un llibre-CD amb 
les lletres de les sardanes més popu
lars. I em dedico a voltar per Catalunya 
fent la lectura d'aquestes sardanes. 
També vaig pels casals catalans de 
l ’Uruguai, l’Argentina, Mèxic, el Brasil, 
i Europa, és clar.

L'edició dels teus llibres-CD de sar
danes és un gran èxit.
La sardana sempre ha estat molt pre
sent en mi i en la meva família: des 
de l’Orfeó Canigó, on dansava i ballava 
de ben petita, fins a l'apadrinament de 
festes, fires, ciutats pubilles i ballades. 
Sense oblidar el modest homenatge 
que vaig voler fer tot immortalitzant en 
una fotografia els instrumentistes de 
la tenora i tres generacions de com
positors, després de l’edició del disc 
Us ho devia, l'any 1994. I vaig sentir 
la necessitat imperiosa d'acostar-me

vívidament a aquest món que ha estat 
tan meu, des d'una òptica literària i 
poètica que fins fa pocs anys no havia 
descobert. I creu-me, l'experiència ha 
estat veritablement emocionant.

El 9 d'octubre del 2011 celebres el 
teu setantè aniversari i els cinquanta 
anys de professió amb una festa molt 
grossa al Gran Teatre del Uceu. Se’t 
devia posar la pell de gallina!
Oi tant! Aquella nit del Liceu va ser 
meravellosa. Es va fer història.

El 2011 fins I tot et vas fer construir 
una geganta!
Sí. I la vam batejar el mateix dia 21 de 
setembre, en què jo  complia setanta 
anys. L’acte el vam fer aquí al costat, 
a la plaça d’Ibèria. Va ser apoteòsic. 
No t'ho puc explicar perquè no tinc pa
raules. Jo sempre he estat gegantera 
i els gegants m'han entusiasmat. Per 
això em vaig posar en contacte amb el 
constructor Toni Mujáis i amb la Cecília 
Vidal, que me’n va fer el dibuix. La 
geganta fa tres metres i mig d'alçada, 
porta una faldilla llarga de color morat 
i una americana cenyida dels mateixos 
tons. Com a complements porta un 
collar i unes arracades molt vistoses.
I va pentinada com jo. és clar. (Riu) 
Aquest any vaig decidir cedir-la perquè 
sigui exhibida de forma permanent a 
la seu del districte de Sants-Montjuïc. 
Sóc allà amb el Bartomeu i la Maria, 
que són els gegants del barri. Ara em 
treuen a ballar amunt i avall!

Has rebut molts premis, però quin 
t ’ha fet més il·lusió?
No sabria què dir-te. De vegades 
te ’n vas a algun poblet i et vénen 
amb una cistella plena de fruita de 
la seva collita: avellanes, ametlles, 
una ampolla d 'oli... Saps què et vull 
dir? Jo crec que el premi més gran és 
l ’estimació de la gent. Si no fos per 
ells, jo  no hauria aguantat cinquanta 
anys damunt dels escenaris, al peu 
del canó. Sempre he tingut la gent a 
prop; he estat com una referència per 
a ells. I darrerament també he notat 
molta curiositat per part de la gent 
jove, tant pel que fa a músics com 
a nois i noies del carrer. De vegades 
m'aturen al metro i em pregunten: 
«Vostè és famosa, oi?» No t ’ubiquen 
bé, però hi ets. I alguns que em reco
neixen fins i tot em diuen: «Em signa 
un autògraf per a la meva mare... 0 
per a l ’àvia?». (Riu) Però també m’he 
trobat casos de demanar-me autògrafs 
per a ells mateixos, eh? Si entres al 
meu Facebook, veuràs quina quantitat 
de jovent que hi entra i que són fans 
meus. Ara m’estan descobrint! (Riu) 
Som més de cinc-mil!

Veig que et defenses prou bé amb les 
noves tecnologies.
Almenys ho procuro. Tinc el Facebook, 
la meva web, el meu Iphone, la meva 
tau le ta ... Allà on no penso entrar, 
però, és al Twitter. M 'hi nego en 
rodó. No m'interessa gens. Ho trobo 
pervers.

Has conquerit alguna certesa a la 
vida?
Ser una bona persona fa créixer.

E/s seus ulls guspiregen i

La cantant de Sants a Caracas, amb la cobla Principal de la Bisbal
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d’alumnes que hi anàvem era el català. 
I. és clar, jo arribava allà i em trobava 
amb un parell o tres de monges molt 
caparrudes amb això del català i ja 
hi som! Al pati parlàvem en català i 
dins de la classe, absolutament en 
castellà. A l’ inrevés d’ara. Recordo 
que sor Filomena, per exemple, quan 
es va celebrar el Congrés Eucarístic 
l'any 1952 a la Ciutat Comtal, treia foc 
pels queixals: «I per què s ’havia de fer 
a Barcelona?*— protestava— . Segons 
ella s ’hauria d ’haver fet a Valladolid, 
que és d’on era filla i eren més catòlics- 
practicants. (Riu) Però també hi havia 
monges encantadores, eh?: sor Uuïsa, 
sor Tomassa, sor Maria...

Quines eren les teves assignatures 
preferides?
El dictat, la cal·ligrafia. Tenia molt bona 
lletra. I gaudia d’una gran facilitat de 
memòria. La resta d'assignatures no 
me les creia. Això m’estalviava de pas
sar-me hores i hores davant del llibre. 
De fet, ei problema amb unes quantes 
monges era l ’ idioma. I jo, en aquella 
escola, no m’hi trobava a gust. I ho 
vaig dir a casa meva. A més a més, 
ja havien cridat diverses vegades el 
meu pare per donar-li un toc d’atenció. 
Aleshores, quan jo  tenia tretze o ca
torze anys. la mare em va dir: “ Doncs 
s ’ha acabat! Ara vindràs a treballar al 
mercat amb mi." I dit i fet.

A la polleria?
No. Aleshores ja  teníem la parada 
d ’arrossos i llegums crus. A més 
d'ajudar la mare, plegava una mica 
abans i anava a comprar i feia el di
nar per als pares i per als germans. 
M'encarregava bastant de la casa, de 
l'administració domèstica. Per això sé 
perfectament què és fer un esmorzar, 
un dinar i un sopar per a sis persones 
amb quaranta pessetes d'abans.

Què volies ser de petita?
Ja es veia venir que el que m'anava 
de ve rita t era pujar a l'escenari. 
Participava en to tes les activ ita ts  
que es feien al barri: era de l'Orfeó, 
ballava sardanes, aprenia a tocar el 
piano, feia teatre... Vaig començar a 
estudiar solfeig als set anys amb la 
senyora Magda Prunera. És la persona 
que em va fer estimar la música. Li 
estaré agraïda tota la vida. La meva 
mare és qui m’hi va apuntar. «Ja quejo 
no vaig poder estudiar-ne. que ho faci 
la nena", deia. Recordo que anava amb 
el meu avi a comprar partitures a la 
Casa Beethoven, a la Rambla. Em deia 
que em servirien per a quan sapigués 
tocar-lo. (Somriu) Entre els alumnes hi 
havia la Maria Antònia Carreras i el seu 
germà, el tenor Josep Maria Carreras, 
grans amics meus. La nostra amistat 
ja venia de temps, perquè els nostres 
pares eren molt amics abans que no
saltres vinguéssim al món. La mare 
del Josep, la senyora Antònia Coll, era 
la perruquera de Sants, amb local al 
carrer d'Olzinelles. La Maria Antònia 
i jo  érem i som íntim es amigues. 
Aleshores la seva mare, que era un 
tros de dona, feia proves de tint al meu 
cap. Crec que, menys de color verd, he 
anat de tots els colors! (Riu) Llavors, 
la senyora Coll anava a la parada de 
la mare i deia: «Conxita, posa’m mig 
quilo de cigrons, un altre mig de llenties

i dos d'arròs, per allò que he fet a la 
nena.» És a dir, no hi havia diners per 
entremig. Ho trobo fantàstic! Com han
canviat els temps!

Centrem-nos en els teus inicis en el 
món de la música.
No sé si mai hauria pogut arribar a 
ser concertista de piano (que és allò 
que volia la senyora Prunera), perquè 
quan m'hi asseia al davant em deixava 
emportar més per un devessall de 
sentiment que no pas pels rigors de 
la tècnica. M’emocionava de veritat 
tocant el piano en aquells concerts de 
fi de curs, i això agradava moltíssim a 
la gent que m'escoltava. Paral·lelament 
als estudis de música, vaig començar a 
fer teatre a l’escola, a Hostafrancs. Allà 
es feien un parell de representacions 
a l’any (Els Pastorets no mancaven mai 
a la programació). Posteriorment vaig 
passar a formar part de l’Orfeó Canigó, 
del carrer de Premià, on estrenàvem 
una obra cada quinze dies, i a més, 
ens fèiem des dels decorats fins al 
vestuari. T’imagines quina feinada?

Recordes la primera obra que vas 
escenificar?
El setè cel. Anava caracteritzada com 
una senyora d’uns seixanta anys. I jo 
en devia tenir quinze o setze. Abans 
de representar la meva primera obra, 
el Sebastià Sorribes — autor, entre

d'altres. d’£/ Zoo d'en Pitus— i la seva 
dona, l ’Encarnació Sugranyes, que 
portaven el quadre escènic de l’Orfeó 
Canigó, van venir a casa per demanar 
als pares si em deixaven fer teatre. 
Necessitaven gent i jo sempre estava 
disposada a tot. (Riu) També ballava 
amb l’esbart Amics de la Dansa, del 
mestre Rión. Ho feia amb el grup dels 
grans, i acompanyava al piano l'esbart 
infantil, on també dansaven els meus 
germans. Al teatre vaig protagonitzar 
Anna Christie: L’alegria que passa, 
d’Apel·les Mestres, i fins i tot el monòleg 
La veu humana, de Jean Cocteau. També 
vàrem estrenar una obra de Josep Maria 
Espinàs. Després va venir el Teatre 
Experimental Català.

Com vas conèixer ia Nova Cançó?
El 1964, amics com l'Antoni Ros- 
Marbà, el Joan Ferrer i el Salvador 
Gratacòs van dir-me: «Núria, s ’ha de 
cantar.» Feia poc que s'havien creat 
Els Setze Jutges. Tots eren cantautors. 
Per això als compositors, als lletristes 
i als poetes catalans com Lleó Borrell, 
Josep M.Andreu, Jaume Picas, Ros- 
Marbà, Jordi Sarsanedas i Francesc 
Burrull, entre d ’altres, els faltava gent 
que els cantés, que els interpretés les 
seves cançons i, alhora, que també 
omplís la llacuna importantíssima de 
poder escoltar en català les cançons 
més populars d’arreu del món.

L’any 1970  vas triomfar amb els teus 
discos de cuplets.
Sí. Aquesta data és per a tenir-la en 
compte, perquè amb el disc El cuplet 
a Barcelona vaig vendre milers i milers 
de vinils i cassets. Tal com t'ho dic. 
Fins i tot vaig encapçalar la llista de 
vendes a tot Espanya. Es tractava de la 
recuperació d’una dotzena de cuplets 
molt populars, com La Marieta de l'ull 
viu o El vestir d'en Pasqual. Vaig voler 
fer la presentació del disc a El Molino, 
que vaig llogar. I si no ho recordo ma
lament, aquest lloguer em va costar 
125.000 pessetes per quatre hores. El 
local es va omplir de gom a gom. amb 
un públic completament fidel. Encara 
que només fos per una nit, em vaig 
proposar insuflar l'aire i l'ambient del 
Paral·lel de cuplets catalans, igual com 
fa anys ho havien fet pertot Barcelona 
la Pilar Alonso, la Mercè Serós o la 
Raquel Meller. Tothom qui entrava havia 
d'anar amb vestit d’època: els cotxes 
moderns, com per art d'encanteri, es 
van convertir en cotxes antics dels 
anys vint; els fotògrafs feien esclatar 
el magnesi i el «caramel·ler» oferia 
el càntir anisat. Passat i present es 
van trobar cara a cara. L’acte fins i tot 
es va retransmetre en directe per la 
Cadena SER arreu d’Espanya, a càrrec 
del Joaquín Prat i l’Antonio Losada. Els 
rams de flors no van cabre dins de El 
Molino. I en acabar l’acte tots vam 
anar en processó a col·locar un ram 
de flors a l'estàtua d'una de les grans 
estrelles del cuplet, Raquel Meller. 
L'èxit d'aquella nit també li pertanyia. 
Va ser una vetllada màgica que més 
endavant vaig repetir.

Què et recorda la frase «No deixem 
emmudir la cançó»?
(Se li humitegen els ulls) Aquestes pa
raules m’emocionen i m'emocionaran 
tota la vida. Les va pronunciar el pre
sident del Centre Català de Caracas, 
el senyor Rodolf Llorens i Jordana. 
L'any 1974, juntament amb la Principal 
de la Bisbal, vàrem anar al Centre 
Català de Caracas per fer unes ac
tuacions i per fer-hi història, ja que 
era la primera vegada que una cobla 
tocava en directe a Amèrica. Vàrem 
actuar davant els catalans exiliats 
que vivien en aquell país sud-americà, 
però que sentien Catalunya tan a prop 
com nosaltres. Vàrem fer diverses 
actuacions: al Casal Català per als 
exiliats polítics —amb el Marc Aureli 
Vila. fill del Pau Vila, a primera fila— ; 
al Teatre Municipal; a l ’hotel Caracas 
Hilton. que dirigia un català, Miquel 
Boldú. Són records que conservo 
inesborrables a la memòria. És una 
sensació difícilment explicable si no 
fos per aquell sentiment col·lectiu que 
vaig descobrir surant per la sala quan 
vaig interpretar El clar país al final del 
recital. Tant la Principal de la Bisbal 
com el mestre Lleó Borrell, que em va 
acompanyar al piano, com jo mateixa, 
vam sentir el batec dels nostres cors 
plens d'emoció, a Caracas, amb els 
nostres compatriotes.

T'emociones. Què significa Catalunya 
per a tu?
Aquí ja entrem en un tema on jo quedo 
curta. Catalunya és el meu país, la 
meva terra, la meva llengua, la meva 
cultura, són els meus avantpassats, la
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NÚRIA FELIU
Cantant i actriu. Va 
néixer a Barcelona el 21 
de setembre del 1941. 
«La meva relació amb 
Sabadell és molt bona 
i des de fa m oltíssim s 
anys. Hi tinc grans amics, 
son gent meravellosa», 
diu. La història de la 
Cançó Catalana no es 
pot escriure sense ella. 
Amb més de cinquanta 
anys de carrera artística, 
ha passejat el seu swing 
per pobles i ciutats.
«Jo he tingut la sort de 
comunicar. Perquè més 
que cantant, actriu o 
lectora de poesia sóc 
comunicadora. El públic 
és la meva família», 
explica.
L’any 20 06  va decidir 
no cantar més 
professionalment, però 
encara és habitual veure- 
la i sentir-la als Casals 
Catalans d ’arreu del 
món. La seva tasca de 
divulgadora de la cultura 
catalana no s ’atura. Fa 
lectures de poesia i de 
lletres de les sardanes 
més populars en un 
espectacle que està 
recollit en un llibre-CD. 
També col·labora a la 
ràdio i a TV3.

Text i fo to s  
JOSEP GAMELL

Núria Feliu al 
Liceu, l’octubre del 
2011. «A la platea 

s’hi trobaven el 
president de la 

Generalitat, Artur 
Mas, i l’alcalde de 
Barcelona, Xavier 
Trias, com també 

el president Pujol. 
N’hi va haver 

que no van voler 
venir, però tots 

estaven convidats. 
Hi va haver una 

amplíssima 
representació 
institucional: 

també el president 
del Barça, Sandro 

Rosell. El Uceu 
es va omplir de 

gent de totes 
tendències 

absolutament 
transversals.»

La seva veu colorista — capaç 
d ’abordar gèneres com el jazz. 
la cançó, el musical, el cuplet 

i fins i tot el pop— és picardiosa i 
penetrant. La seva espontaneïtat, 
dolça i extravertida. De mica en mica 
vaig descobrint que li agrada xerrar, 
jugar, deixar-se anar pel temps i pels 
records. El seu anecdotari és ric i di
vers. «La meva figura és al Museu de 
Cera, de Barcelona, des que aquest 
es va inaugurar. En una masia ens 
hi trobàvem l’hereu, que era el Joan 
Manuel Serrat, i jo, la pubilla; i al cos
tat, en una taula hi havia asseguts, 
entre d'altres, la Margarida Xirgu i el 
Santiago Rusiñol. Però al cap de tres 
o quatre anys hi va entrar un mariner 
completament borratxo i es va quedar 
adormit en un racó. Ningú no es va 
adonar de la seva presència i hi va 
fer nit. Doncs bé, resulta que es va 
despertar de matinada, i quan va co
mençar a veure aquelles figures entre 
la foscor es va espantar i li va agafar 
un delírium trèmens. Es pensava que 
aquells éssers l’atacaven i va agafar 
una espasa d'una de les figures i va 
començar a clavar cops a tort i a dret. 
Va organitzar un desgavell de por. A 
mi, per exemple, em va partir per la 
meitat, per la cintura. Al matí em van 
trucar del Museu per donar-me la no
tícia. No m’ho podia creure. M’hi vaig 
desplaçar immediatament. La meva 
sorpresa va ser veure’m l'endemà a 
la premsa com recollia els trossos de 
la meva figura.» (Riu)
La simpatia, contacte immediat i mi
rada directa l'acompanyen en tot allò 
que diu. Desplega un perfum de dona 
casolana, propera. Perquè la Núria és 
artista i amiga. S'hi troba sempre la 
mà oberta que acull, que anima, que 
esperona. La seva elegància salta a 
la vista. És molt femenina. El penti
nat, el maquillatge hàbil, la roba... tot 
plegat escau a aquesta maduresa que 
porta amb tanta desimboltura. Té un 
somriure obert i franc, sempre a flor 
de llavi. Realista però molt positiva, 
es declara una dona de sumar i mai 
restar. Parla sense constrenyiments, 
d ’una manera compatible amb el ri
gor. I aquest capteniment és una de 
les seves virtuts. Agraeixes la seva 
sinceritat perquè diu el que pensa.

«A mi. cantar m 'ha permès entrar 
en contacte amb gent d'arreu dels 
Països Catalans. En el seu dia vaig 
creure que en català es podia cantar 
tot. He cantat la majoria de gèneres 
musical en la nostra llengua. Tots 
els discos, tots els recitals, tots els 
meus recorreguts per aquests mons 
de Déu han estat amb aquesta única 
idea: normalitzar la llengua a través 
de la cançó i fer país. No he estat una 
cantant vocacional, però sí que m’he 
sentit comunicadora i transmissora 
de sentiments, cosa que he intentat 
al llarg de tots aquests anys a través 
de diverses expressions: el teatre, la 
música i la poesia. En el fons, la cançó 
ha estat una excusa, diria jo , per a 
poder estar al costat de les persones 
i conèixer més el meu país.»
La història de la Cançó Catalana no 
es pot escriure sense ella. Amb més 
de cinquanta anys de carrera artística, 
ha passejat el seu swing per pobles i 
ciutats. Coneix pam a pam el nostre 
territori. «Estic contenta de fer i haver 
fet allò que m'agradava. I això ho trobo 
importantíssim. Perquè dedicar tantes 
hores de la teva vida, el dia a dia. a una 
feina de la qual no gaudeixes, que no 
et fa feliç o a la qual tu no pots aportar 
res, és molt dur. En canvi, jo  he tingut 
la sort de comunicar. Perquè més que 
cantant, actriu o lectora de poesia 
sóc comunicadora. M’encanta estar 
amb la gent, tocar-nos, parlar-nos... 
El públic és la meva família.»
L’any 2006 va decidir no cantar més 
professionalm ent, però encara és 
habitual veure-la i sentir-la als Casals 
Catalans d ’arreu del món. La seva 
tasca de divulgadora de la cultura 
catalana no s’atura. Ara fa lectures 
de poesia i de lletres de les sardanes 
més populars en un espectacle que 
està recollit en un llibre-CD. També 
col·labora a la ràdio i a TV3.

M ’agradaria començar amb els teus 
records d’infantesa.
Va ser molt viscuda al carrer. La canalla 
fèiem vida a la plaça Vella, l’actual 
plaça d'Osca. Era davant mateix de 
la casa on vivíem. No hi havia cotxes 
i la quitxalla corríem amunt i avall del 
carrer. Havent dinat, abans d ’anar a 
l ’escola, ja hi baixàvem a jugar: quan

plegàvem, si fa no fa el mateix; I ha
vent sopat, tornem-hi. Després també 
hi baixaven els pares, amb la cadira 
mitjana, i seien amb els veïns tot fent 
petar la xerrada: «Què, com t ’ha anat 
avui?»; i l’altre: «Doncs bé», o mala
ment o que si tomba o que si gira. 
Nosaltres, mentrestant, imagina-t'ho!: 
jugant a bales, a fet i amagar; anant 
a la cacauera, que era una dona molt 
famosa al barri que tenia una parada 
on venia cacauets, xufles, tramussos, 
castanyes somalíes, el gelat Frigo tallat 
de barra, llaminadures... I quan no 
jugava al carrer em passava moltes 
estones asseguda al balcó, escoltant 
música, llegint, però també netejant la 
verdura per al sopar.

Eres una nena mogudeta, vaja.
I espavilada per força. Era la líder de 
la colla! A part, jo  tenia dos germans. 
Aleshores, aquests trets em servien 
també una mica d’autodefensa. Perquè 
si ells dos es posaven d’acord, jo tenia 
les de perdre, és clar. Per tant, havia 
de marcar el territori.

A quina escola anaves?
Als quatre o cinc anys vaig anar a 
l’ Institut Montserrat, que era al costat 
mateix de l ’Orfeó. Recordo que quan 
plegava de l ’escola feia els deures a 
la parada que la mare tenia al mercat, 
una polleria, a la pica on es mataven 
els conills i tot plegat. (Riu) Després 
vaig estudiar a l ’Acadèmia del senyor 
Calduch, al carrer Wat. Era un col·legi 
mixt! I això era una novetat a l ’època. 
Hi anàvem to ts  tres  germ ans. Jo 
l'adorava, el senyor Calduch. I això que 
portava un regle que... quan tocava, 
tocava! Ja m ’entens, oi? (Somriu) Però 
també és cert que era per a tornar-se 
boig amb tot el que tenia dins de la 
classe, eh? Després, als deu anys, vaig 
passar a les monges de Sant Vicenç 
de Paül, a Hostafrancs.

Eres bona estudiant?
A les monges vaig tenir problemes.

I doncs?
Per la qüestió del català. Arran d'això 
em passava moltes hores castigada 
de cara a la paret. Pensa que el meu 
entorn social i gairebé el de la resta


