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The aim of this paper is to analyze the construction of the Catalan identity through a 

selection of songs that were composed in Catalonia under Franco’s regime. During the 

Spanish post-war period, some people created the group Els Setze Jutges, which had as a 

main objective the expression of their opinions and feelings against the dictatorship through 

songs. Therefore they became the faces of a counter-discourse which emerged as a response 

to the discourse implanted by the new regime. Taking into account that freedom of speech 

was limited, songs were probably the less dangerous way of transmitting their beliefs and, 

consequently, the mirror of their identity. Although the methodology used, the critical 

discourse analysis, offers a wide range of possible categories of analysis, this study has 

only focused on some of them. These categories are based on the polarization of the two 

main participants of the discourse: Us and Them. Both the reference to those participants 

and the attribution of certain actions to them are analyzed in three different points of view: 

discourse, syntax and semantics. With regards to the results, the Us is either clearly showed 

as being victimized or as a hero, whereas the Them play the role of the oppressor and carry 

negative connotations. Other categories of analysis, such as focalizations or verb tenses, 

among others, would have helped to reaffirm the conclusion: the Us emphasizes its good 

qualities and mitigates its bad ones, while it tries to emphasize the bad qualities and 

mitigate the good ones of the Them. 
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1. INTRODUCCIÓ 

A la carrera de Llengües Aplicades, una de les assignatures que formen part del pla 

d’estudis és la de Llengua Comunitat i Ideologia. Aquesta ens va servir per aprendre a 

esmicolar les parts del discurs i adonar-nos o fer-nos ser conscients que, mitjançant un text, 

un programa de televisió o un article de diari, els emissors d’aquests textos podien 

transmetre una manera determinada de veure el món, seleccionada seguint uns criteris 

ideològics. 

De fet, des de petits hem crescut alimentats amb una determinada ideologia, sense ser-ne 

conscients, tant pels nostres pares, com per allò que veiem o llegim en els mitjans de 

comunicació. Ens trobem, doncs, davant d’una eina socialment molt poderosa: el discurs. 

Cal destacar que el discurs és un element creat des d’un marc social. El marc social 

determina el discurs, igual que aquest discurs en determina el marc, cosa que fa que una 

cosa no es pugui desvincular de l’altra. Per mitjà del discurs, doncs, es transmet una 

ideologia, que acostuma a ser la d’un grup social determinat. Normalment són les elits les 

que disposen d’aquesta “arma” i la utilitzen per controlar la ment de la població amb alguna 

finalitat. 

En relació amb això, l’objectiu d’aquest treball és analitzar com es construeix la identitat i 

com es manifesta la ideologia en les cançons aparegudes durant el fenomen de la Nova 

Cançó. Per això, es durà a terme una anàlisi crítica d’unes cançons determinades que van 

aparèixer arran d’aquest moviment.  

Com a tota persona a casa meva i a l’escola he estat educada en un entorn on es propugnava 

una ideologia concreta. Vinc d’un poble petit de l’interior de Catalunya on gairebé tota la 

població parla català, i el castellà només se sent a les aules de llengua castellana i a la 

televisió. Així doncs, el context en què he crescut ha estat d’un fort arrelament a la cultura 

catalana. D’alguna manera aquesta és una de les raons que m’ha empès a elaborar aquest 

treball.  

Els meus besavis van lluitar a la guerra a favor de la cultura catalana i en contra del 

franquisme; un d’ells va morir a la Batalla de l’Ebre i l’altre va viure la guerra i després va 
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estar en el camp de concentració de Mathausen, d’on en sortí viu. Aquestes són dues 

històries que sempre he tingut presents, que tenen un component emocional molt important 

i que fan adonar-me del fet que hi va haver gent que va perdre la vida per defensar la seva 

cultura i els seus ideals.  

L’interès que m’ha portat a fer aquest treball, doncs, ha estat el fet de voler analitzar quins 

recursos es van emprar per respondre discursivament a la opressió d’una dictadura, al fet 

que a algú se li impedeixi expressar-se lliurement i, consegüentment, viure plenament. Així 

doncs, el que m’ha motivat a desenvolupar un treball relacionat amb una època història tan 

cruent per a molta gent és el component emocional i, molt lligat, l’identitari.  
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2. MARC TEÒRIC 

“Describir el discurso como práctica social implica una relación dialéctica entre un 

evento discursivo particular y la situación, la institución y la estructura social que lo 

configuran. Una relación dialéctica es una relación en dos direcciones: las 

situaciones, las instituciones y las estructuras sociales dan forma al evento 

discursivo, pero también el evento les da forma a ellas. [...]”  

Fairclough i Wodak (1997: 258) 

En aquest fragment citat a Calsamiglia i Tusón (1999: 15), queda força clar que quan es 

parla de discurs és de vital importància acotar i descriure el context social, ja que aquest 

determina de forma substancial la manera de construir aquest discurs i com aquest 

determina, al mateix temps, el context social. En el cas específic d’aquest treball, doncs, és 

clau conèixer les accions succeïdes en el marc de la creació de les cançons i de les lletres 

corresponents per entendre la ideologia que els autors van voler transmetre utilitzant el 

recurs de la cançó com a mitjà de comunicació.   

2.1. Situació sociopolítica del moment 

En aquest apartat s’exposaran els fets històrics més rellevants que van succeir en el moment 

en què es van elaborar les cançons, la qual cosa és clau per a la posterior anàlisi de les 

cançons.  

2.1.1. La guerra civil  

Una de les èpoques més turbulentes de la història per a la nació catalana ha estat la no tant 

llunyana guerra civil i les conseqüències que aquesta va comportar. En uns anys d’agitació 

social a Europa, Mussolini va marcar un abans i un després de les dretes instaurant 

l’anomenat feixisme, encapçalat per una dictadura que censurava tot allò que anés en contra 

del règim. Així doncs, el 1922 Itàlia ja estava sota les ordres del seu mandat. No gaires anys 

més tard, el 1936, Franco es va rebel·lar contra la Segona República Espanyola que en 

aquells moments era encapçalada per Manuel Azaña. Ajudat pels seus compatriotes 

feixistes i nazis, i els corresponents caps (Hitler i Mussolini), aconseguí enderrocar la 

Segona República i instaurar la dictadura.  
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La guerra civil espanyola va ser la porta que permeté a Franco instaurar-se com el Caudillo, 

a qui tots havien de fer culte, ja que s’havia de considerar com un enviat de Déu. La guerra 

fou una lluita entre dos fronts ideològics clarament diferenciats: els absolutistes i els 

liberals, anomenats també “rojos”. Els primers eren aquells defensors d’una Espanya unida, 

catòlica i lliure, amb una única llengua i, per tant, una única identitat sota la qual s’havien 

d’aplegar tots els espanyols i espanyoles. Això era mal vist pels liberals i s’aguditzava en 

aquells que tenien una llengua pròpia, que no era la castellana. Alguns dels catalans veien a 

Franco com una amenaça contra la seva identitat, ja que a qui li prohibeixen parlar la seva 

llengua, li prohibeixen gairebé viure. És així com després de tres anys de lluita, a la Batalla 

de l’Ebre, a causa de la inferioritat de l’exèrcit dels rojos davant d’unes tropes franquistes 

ajudades per Hitler i Mussolini, van veure caure els seus ideals i s’intuïen un futur negre. Es 

van perdre moltes vides, però això tot just havia estat el principi. 

2.1.2. El postfranquisme 

Franco s’havia instaurat com a cap de l’Estat Espanyol i era la persona que ocupava la 

posició de poder més alta del país. Havia guanyat una guerra gràcies a la seva estratègia 

militar i a l’ajuda d’altres alts càrrecs que compartien una mateixa ideologia: la de 

l’absolutisme.  

El 1939 començà una nova etapa a Espanya i per a la nació catalana. Els catalans eren una 

de les comunitats lingüístiques més perjudicades per aquest nou règim. La llengua catalana 

era mal vista per a l’exèrcit i el fet de parlar-la públicament podia ser raó d’empresonament 

o d’execució. De fet, el franquisme basava els seus ideals en un estat únic, amb una sola 

llengua i una sola religió: la catòlica. Això implicava que no hi havia cabuda per a la 

diversitat lingüística ni de religions i que, per tant, tot allò que anés contra d’aquest ideal 

d’Espanya (l’existència del català, per exemple) havia de ser castigat, sovint severament.  

Les regles arbitràries d’aquest nou règim sembraven la por entre la població i impedien que 

els individus poguessin gaudir de llibertat d’expressió. La por s’havia convertit en l’eina 

més poderosa per part de l’elit per poder tenir controlats els ciutadans. Tanmateix, el 

nacionalisme català persistia en la clandestinitat perquè el franquisme no havia estat capaç 
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de silenciar-lo. La lluita seguia present en la penombra, però caldrien molts anys perquè la 

por minvés i la valentia tragués el cap.  

Els primers anys del franquisme van ser especialment durs pels vençuts. Molts d’ells 

seguien tancats a la presó i el règim es va encarregar de fer desaparèixer de les institucions 

totes aquelles persones que s’haguessin mostrat favorables a la República. Com passa en 

tots els conflictes bèl·lics, demogràficament hi hagué una forta davallada i van caldre força 

anys per a remuntar. 

La televisió, la ràdio i els diaris, que són grans canals de difusió d’ideologia, també eren 

controlats per Franco. El 1938 s’aprovà la Ley de Prensa, gràcies a la qual, tota la 

informació, la propaganda i les emissions havien de passar pel sedàs de la censura i havien 

de transmetre els valors del franquisme. I no només va ser censurada la televisió, la radio o 

el cinema, sinó també les cançons, les imatges publicitàries, etc.  

Un exemple força paradigmàtic és el fet que, a partir del 1943 i fins el 1981, abans de 

projectar les pel·lícules als cinemes espanyols, es passava l’anomenat Noticiario 

Documental (també conegut com a No-Do). Aquest era un reportatge sobre els valors del 

franquisme i l’exaltació del Caudillo que durava aproximadament uns deu minuts. Així 

doncs, Franco no es limità a controlar els espanyols per mitjà de la força o de la por, sinó 

que també ho feu per mitjà dels discursos, ja fossin parlats, escrits o en forma d’imatges. 

Tota Espanya estava impregnada de missatges que sempre anaven agafats de la mà dels 

ideals del franquisme, els quals es mostraven sempre des d’una vessant positiva. 

2.2. El sorgiment d’una nova forma de reivindicació: la Nova Cançó 

Enmig d’una situació de censura i de prohibició de la llibertat d’expressió a Espanya, hi 

havia grups socials que, tot i no poder-ho expressar, estaven en contra del règim i ho volien 

fer arribar a la gent que també s’hi podia sentir identificada. Aquesta era una manera de fer-

los veure que no estaven sols, que, tot i el silenci, la identitat catalana seguia sent part d’un 

gran nombre de ciutadans i no minvava per molta opressió que patís. 

A la dècada dels cinquanta, cantar en català estava prohibit i la ràdio era dominada pel 

règim. Tot i això, Lluís Serrahima escriví un article que marcà l’inici d’aquest nou 
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moviment cultural. L’article es titulà Ens calen cançons d’ara i fou publicat a la revista 

Germinabit: 

“Hem de cantar cançons, però nostres i fetes ara. Ens calen cançons que tinguin una 

actualitat per a nosaltres. [...] se segueixin cantant les nostres, siguin tristes o 

alegres, siguin com siguin: pel fet d'èsser nostres tenim l'obligació de no oblidar-les. 

[...] És precisament en moments difícils que han nascut gran nombre de cançons, de 

les més boniques, aquelles que els pobles han transformat en una mena d'oració 

col·lectiva. [...] Potser amb el temps ho aconseguirem. De moment, per què no 

intentem de fer les nostres pròpies cançons i cantar-les?”  

Lluís Serrahima –cit. a Soldevila (1993)– 

Germinabit, num 58, gener de 1959 

En aquest article, Serrahima volia transmetre el missatge que calia fer cançons que 

definissin el poble català, que fossin úniques, que relatessin la història per difícil que fos. 

La cançó volia esdevenir una forma de reivindicació política en aquell moment, una arma 

gràcies a la qual es podien difondre els ideals contraris al règim, compartits per una bona 

part de la societat catalana. Així doncs, la cançó va ser una manera de dur a terme una 

reivindicació cultural i lingüística i que, vist amb perspectiva, ha tingut una gran 

repercussió per a la cultura catalana. Sempre s’ha dit que “la unió fa la força” i la cançó 

pretenia oferir un missatge d’unitat cultural dels Països Catalans per llançar un missatge 

esperançador de la situació d’opressió que s’estava vivint. 

Com que els burgesos que instauraren les bases per la cançó amb aquesta finalitat volien 

mosatrar-se sempre contraris al règim, evitaren manllevar la modernitat de la cançó popular 

espanyola, per tal de no tenir cap element d’allò contra el qual protestaven, i agafaren 

algunes trets de la cançó provinent de França, que es caracteritzava per venir de classe 

burgesa i progressista.  
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2.1.3. Els Setze Jutges i Raimon 

En el 1961 van néixer els anomenats Setze Jutges. Aquest va ser un grup que inicialment 

estava format per uns amics que provenien de la classe burgesa barcelonina que no tots eren 

músics i que no arribaven a setze; de totes maneres, la seva intenció era ampliar el nombre 

de gent i tenir un nom ben genuïnament català com el de l’embarbussament, que proposà 

Lluís Serrahima.  

Els iniciadors foren Josep Maria Espinàs, Miquel Porter i Remei Margarit, però tampoc 

tenien una idea clara de com dur a terme les seves actuacions, de quin fons musical 

buscaven, i els inicis es van caracteritzar per la poca professionalitat. Els concerts eren en 

locals poc preparats per a activitats d’aquestes característiques (parròquies, locals, casals, 

etc.) i l’equip tècnic era inexistent; actuaven amb el més essencial: una guitarra. De totes 

maneres, tenien un públic força fidel i les condicions en les quals desenvolupaven la seva 

tasca artística i reivindicativa no els frenà. 

Va ser amb l’aparició de Quico Pi de la Serra que el component musical va millorar. 

Anaven passant els dies i el projecte, tot i que inicialment semblava aguantar-se per un fil, 

anava prosperant. Cada vegada més personatges importants dins de la burgesia 

s’interessaven pel fenomen. 

Paral·lelament a això, cal parlar de la figura de Raimon, que ja al 1959 iniciava un treball 

paral·lel a la Nova Cançó al País Valencià, amb uns objectius molt similars als dels Setze 

Jutges. Es diu que fou gràcies als Setze Jutges i, sobretot, al treball desenvolupat per 

Raimon que la Nova Cançó acabà resultant un moviment tan decisiu dins de la recuperació 

de la llengua catalana i el sanejament de la cultura.  

El moviment de la Nova Cançó tingué el seu auge entre els anys 1965 i 1980, i fou recolzat 

per sectors burgesos catalanistes i també obreristes, que tenien un objectiu comú: 

compromís de lluita per a defensar la llibertat nacional. Els noms més coneguts són Joan 

Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet i Lluís Llach. Els dos darrers foren dels últims en 

incorporar-se als Setze Jutges (el 1967).  
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2.1.4. L’art de la cançó 

La cançó és un discurs que combina elements lingüístics i elements musicals. A l’hora 

d’elaborar una cançó, deixant de banda la música, cal dur a terme una feina literària 

important. Així, la majoria de cançons busquen transmetre un missatge i, per això, sovint 

s’usen recursos retòrics, com per exemple la metàfora o la repetició. Això també es duu 

molt a terme a l’hora d’escriure poesia i és per això que en molts moments hi ha hagut 

músics que han musicat poemes de grans escriptors, com en el cas de Lluís Llach musicant 

moltes de les obres de Miquel Martí Pol. 

Així doncs, ens podríem atrevir a dir que la cançó és la conjuminació de tres grans arts: la 

literatura (lletra), la música (melodia) i el teatre (interpretació). Possiblement això hagi estat 

la clau de l’èxit d’aquest moviment: emprar un element cultural amb una gran projecció i 

que combina diverses disciplines, per la qual cosa hi ha hagut molts intel·lectuals que n’han 

pogut ser partícips. 

2.3. L’anàlisi crítica del discurs 

En aquest apartat s’introduiran alguns conceptes clau de l’anàlisi del discurs i se’n farà una 

aproximació teòrica. 

2.3.1. Ideologia i identitat 

Una de les maneres per aconseguir desglossar el pensament social és mitjançant l’anàlisi 

crític del discurs. Aquesta metodologia permet esmicolar, mitjançant una anàlisi 

aprofundida dels elements lingüístics, quina manera té de percebre la realitat i de pensar un 

grup social determinat i, consegüentment, d’identificar-se com a tal. El discurs, per tant, 

esdevé un mirall d’ideologies.  

Així doncs, com que aquest treball es basa en descobrir la ideologia que s’amaga en el 

discurs, cal definir aquest concepte. Lizcano (1999) la defineix com el fet de mostrar com a 

universals uns fets arbitraris que construeixen una realitat que se sobreposa a la realitat 

mateixa. Al cap i a la fi, doncs, com apunta Thompson (1990) és “el significat al servei del 

poder”. 
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Molt lligat al concepte d’ideologia, hi ha el de identitat. Aquesta, en base de la ideologia, 

conforma els criteris gràcies als quals una persona sent que pertany a un determinat grup. 

De fet, com diu Van Dijk (1998: 152) “la identidad es a la vez personal y un constructo 

social, o sea, una representación mental.”  

Així doncs, la identitat es reprodueix i es representa mentalment. Cada persona, segons les 

vivències i experiències que ha tingut, s’identifica amb una manera de pensar o una altra. 

Tanmateix, la identitat no només es limita en el camp cognitiu, sinó que també es trasllada 

en el camp pràctic, és a dir, hi ha un conjunt de rituals, accions i maneres de fer que poden 

definir un grup social i la identificació d’una persona amb aquest. Un exemple d’això serien 

els concerts que duien a terme els Setze Jutges, que acabaven reunint gent que 

manifestaven una mateixa ideologia. També cal remarcar que segons el context social en 

què es trobi la persona, preponderarà l’activació d’una identificació o la d’una altra.  

Reprenent el que ja apuntava Van Dijk (1998), hi ha dues identitats clarament 

diferenciades: la personal i la de grup. La primera conforma totes aquelles vivències i 

experiències que fan única a cada persona i que la diferencien de les altres, i la segona 

aquelles vivències compartides amb altres persones, que conformen un grup. Per tant, una 

persona té diverses identitats. Tanmateix, cal dir que, en paraules de Van Dijk “de la misma 

forma que no hablamos idiomas individuales, tampoco tenemos ideologías individuales”.  

També és interessant formular-se la pregunta de si la identitat social es podria relacionar 

amb un sentiment de grup. Els sentiments i les emocions són de caire molt personal i únic i 

per això són difícils d’atribuir a un grup de gent. De totes maneres, com ja apuntava Van 

Dijk (1999), pot ser que hi hagi emocions força comunes entre els membres que 

s’identifiquen amb un mateix grup social. En el cas dels Setze Jutges probablement molts 

dels seus components tinguin un sentiment negatiu vers el règim franquista, però això no 

vol dir que sigui així en cada un dels membres que sentin que formen part d’aquest grup. 

També podria donar-se el cas que no tinguessin emocions negatives vers el règim, però les 

tinguessin clarament positives vers la catalanitat. Així doncs, no es pot extrapolar un 

sentiment per a un grup social, però és força probable trobar-ne un que es repeteixi força 

entre els seus membres i que això quedi palès en la manera que té aquest grup de percebre i 

representar la realitat. 
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2.3.2. El poder del discurs 

El discurs és una eina molt potent per a dominar un grup social. Això implica que el que es 

diu té unes conseqüències reals o, dit d’una altra manera, el que es diu provoca unes 

accions o unes reaccions. Així doncs, el poder, que consisteix a tenir la capacitat de 

controlar, es pot legitimar per mitjà de paraules i, per tant, del discurs. És per això que un 

dels mitjans més eficaços que tenen les elits per a controlar la massa són els discursos, els 

quals esdevenen per a la gent les ulleres a través de les quals acaben perceben i construint 

la seva pròpia realitat. Per tant, podríem dir que aquest poder, articulat per mitjà del discurs, 

pot acabar esborrant la realitat construïda per l’individu i suplantar-la per aquella que les 

elits volen transmetre.  

Ara bé, igual que hi ha discursos creats per les elits, també n’hi ha que sorgeixen en 

contraposició a aquests discursos. Hi ha grups socials que tenen una ideologia contrària i 

que, tot i restar intimidades per aquells que ocupen les posicions de poder, busquen 

escapatòries i maneres de crear un contradiscurs que serveixi per enderrocar aquell generat 

per les elits. Van Dijk (1998: 230) diu que “por las mismas razones sociales y económicas 

por las que se consideró que las elites deben compartir fragmentos ideológicos, también las 

no elites deben compartir fragmentos de ideología, aunque sólo sea por su similar posición 

no dominante y, consecuentemente, por al menos algún interés compartido, a saber, la falta 

de poder.” Així doncs, en aquest treball s’analitzarà el contradiscurs d’un grup social, les 

creences del qual volen deixar de quedar en la penombra de la ideologia predominant 

construïda per la màxima elit del moment: la de la dictadura franquista. 

Per analitzar el discurs, en aquest treball es partirà d’una estratègia d’anàlisi del discurs 

proposada per Van Dijk (2003). Primer de tot, s’ha de partir del fet que una ideologia és el 

motor que mou un grup, el qual té unes creences comunes i pretén mantenir el factor de la 

pertinença al grup i, per tant, la posició diferenciada respecte d’altres grups ideològics. Així 

doncs, no és d’estranyar que l’estratègia es basi en parlar dels Nostres aspectes positius i no 

parlar dels Nostres aspectes negatius i parlar dels Seus aspectes negatius i no dels Seus 

aspectes positius, tal com apunta Van Dijk (2003).  
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Partint d’aquest esquema, en aquest treball es farà èmfasi sobretot en com es construeix la 

identitat. Tot seguit es presentaran aquells elements en què es basarà l’anàlisi.  

2.3.3. La referència  

El primer que cal analitzar en relació amb com es construeix la identitat és com es fa 

referència als participants del discurs i, consegüentment, a les identitats que se’ls vinculen. 

Aquesta primera anàlisi és important per fer palesa la polarització evident entre el Nosaltres 

i l’Ells, que es representen per mitjà de diversos pronoms i altres formes lingüístiques, i que 

determinarà totes les altres categories d’anàlisi.  

Aquesta polarització porta a l’extrem les creences de les dues identitats representades en el 

discurs, però només des de l’òptica d’una de les identitats: la del Nosaltres. En aquest cas, 

el Nosaltres són els catalans que es mostren contraris al règim i als ideals franquistes i que 

defensen la llengua catalana i la llibertat d’expressió. En canvi l’Ells fa tot el contrari: 

defensa els ideals franquistes i està en contra del plurilingüisme, de la llibertat d’expressió i 

de l’estat laic. Partint d’això, s’analitzaran les maneres de fer referència al locutor, receptor 

i altres participants en el discurs, mitjançant els pronoms personals o noms que el 

compositor empri per apel·lar a un d’aquests participants. 

2.3.4. La retòrica 

Aristòtil va ser el primer a considerar que la retòrica podia ser una part a tenir en compte de 

la comunicació, cosa que implica que no només donava importància a la producció, sinó 

també a allò que era percebut per l’audiència, més enllà del propi missatge. Tenint en 

compte això, Aristòtil va establir un seguit de pautes per aconseguir que el discurs articulat 

per l’orador arribés a poder convèncer el públic de la seva manera de veure el món i 

d’opinar. Així, per exemple, era important com s’emprava la veu (velocitat, ritme, etc.), fer 

Fer èmfasi en els Nostres aspectes positius 

Fer èmfasi en els Seus aspectes negatius 

Treure èmfasi dels Nostres aspectes negatius 

Treure èmfasi dels Seus aspectes positius 

 
Quadre 1: Classificació dels aspectes en què cal fer èmfasi a l’hora de 

dur a terme una anàlisi del discurs, segons Van Dijk (2003:58) 
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servir comparacions o exemples per donar suport als arguments exposats i fer èmfasi 

mitjançant les repeticions d’aquells aspectes importants del discurs, entre d’altres coses. Per 

tant, això demostra que des de l’antiguitat ja es feia referència a l’ús del llenguatge de 

manera que es pogués arribar a mostrar la realitat d’una manera determinada. 

Com apunta Marc Fumaroli, (1994: X), “la rhétorique traverse le social, le politique, le 

religieux, elle embresse et comprend d’une seule saisie tout le phénomène humain, sans 

rompre ses attaches avec la philosophie, le droit, la morale, la théologie.”  

Van Dijk (2003) esmenta que les figures d’estil no són elements que varien per pròpia 

naturalesa segons la ideologia, ja que s’han emprat sempre des de tots els punts de vista 

polítics —tant les esquerres, com les dretes—, de gènere —tant homes, com dones—, etc. 

Tanmateix, és cert que aquests recursos són molt emprats per parlar eufemísticament d’un 

col·lectiu. Així doncs, es poden utilitzar la metonímia o la ironia, per exemple, per 

emfatitzar les qualitats positives del Nosaltres i minimitzar les negatives, i per emfatitzar 

les negatives de l’Ells i minimitzar-ne les positives.  

 

2.3.5. La polifonia 

El concepte de polifonia el va establir Mijaíl Bajtin (1934-1935) —cit. a Herrero (2006)— 

quan va analitzar el discurs narratiu de les novel·les de Dostoyevski i es va adonar que una 

novel·la estava formada a partir de diversos discursos socials que, evidentment, passaven 

per la veu de l’autor de l’obra. Així doncs, a les novel·les de Dostoyevski hi apareixen 

elements sociolingüístics que l’autor no reprodueix amb exactitud, sinó que els representa 

partint del seu propi punt de vista o del punt de vista que vol que agafi la seva obra. Això 

implica l’existència d’un diàleg entre diversos discursos i ideologies. I aquí entra el joc 

l’anomenat “discurs citat”, que, segons Herrero (2006: 44) és “un fenómeno enunciativo de 

inserción o de reintegración de lo dicho por alguien en un nuevo acto de enunicación 

efectuado por el locutor transcriptor que organiza el discurso citante”.  

 

Els procediments per a dur-ho a terme poden ser diversos: des de la cita directa, en què es 

reprodueixen les paraules que s’han dit igual que han estat dites, fins a la indirecta, en què 

es fa ús d’un verb introductori i una subordinada per remetre’s de manera molt precisa al 
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què algú altre ha dit. Tanmateix n’hi ha una altra anomenada cita encoberta que pel fet de 

no estar introduïda per cap verb enunciador que vagi seguit d’una subordinada, implica que 

el parlant sembla que faci assercions o pseudoassercions
1
.   

 

Oswald Ducrot (1984) —cit. a Herrero (2006) i a Rodríguez (2008)— ofereix una 

perspectiva sobre la polifonia enunciativa i dóna suport a la seva teoria fent referència a 

l’enunciat irònic i el negatiu, dos recursos als quals recorren els autors de les cançons 

analitzades en aquest treball.  

 

Per una banda, Ducrot (op.cit) assegura que fer ús de la ironia implica estar reprenent allò 

dit per un enunciador i mostrant-ho des d’un punt de vista poc creïble o absurd, amb la 

finalitat de mostrar el contrast del que pensa l’enunciador i el que pensa la persona que 

reprodueix les seves paraules. Segons Reyes (1994:50) “en los casos de ironía, el hablante 

se hace eco del contenido de otro enunciado deformándolo, exagerándolo o modificándolo 

burlonamente, con la intención de mostrar una actitud negativa ante ese enunciado o hacia 

su autor”.  

Per altra banda, Ducrot (op.cit) també es refereix als enunciats negatius. Aquests serveixen 

per crear un doble discurs, ja que negant un verb es pressuposa que el verb en positiu ha 

estat dit en algun altre moment, és a dir, es dona peu a pressuposar que aquella acció ha 

estat prèviament afirmada com a certa i, consegüentment, ens trobem davant d’un discurs 

polifònic.  

Mitjançant la integració de diverses veus en un discurs, és a dir, la polifonia, es pot perfilar 

la construcció d’una determinada identitat. Quan un autor agafa les paraules d’algú altre i 

les ironitza, per exemple, està donant un gir a la intenció inicial que tenia aquell missatge i, 

de forma implícita, es posiciona respecte d’algun fet o d’alguna cosa que ha estat dita. Així 

doncs, la polifonia és un dels recursos que serveix per establir les bases d’una identitat 

determinada i entreveure quines creences defensa l’emissor del discurs i quines refuta. 

 

                                                 
1
 “Anomenarem assercions els enunciats declaratius en els quals el parlant es fa responsable, de forma plena o 

atenuada, de la veritat del que expressa, i la pseudoasserció o no asserció als enunciats declaratius en què el 

parlant transmet proposicions, la veritat de la qual no assumeix.” Graciela Reyes (1994: 17). 
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2.3.6. Els papers temàtics 

Els papers temàtics són les classes generals de participants en els esdeveniments. Els papers 

temàtics bàsics, segons Aarts (1997:88) —cit. per Kearns (2011)— són: l’agent, el pacient, 

el tema, l’experimentador, la finalitat, el benefactor, la font, l’instrument i el locatiu.  

 

Com apunta Alturo (2011:36) els papers temàtics, entre altres elements lingüístics, són 

“recursos gramaticals que el parlant té a la seva disposició a l’hora de conceptualitzar una 

situació de diverses maneres (no és igual dir «Aquestes camises no es venen» que «No he 

pogut vendre aquestes camises»); és a dir, tenen a veure amb la generació del significat en 

el nivell oracional.” En el cas d’aquest treball es farà èmfasi, sobretot, en els papers 

temàtics de l’agent, el pacient i l’experimentador. 

 

Aixa doncs, els papers temàtics poden donar informació de quin paper fa el Nosaltres i 

l’Ells en el desenvolupament d’un esdeveniment concret i, per tant, en quin tipus de 

situacions el Nosaltres és l’agent i en quines el pacient i el mateix en el cas de l’Ells. 

D’aquesta manera es podrà veure com es construeix la identitat, sobretot del Nosaltres, tot i 

que per fer-ho també calgui definir indirectament la de l’Ells.  

 

2.3.7. La modalitat: les perífrasis i els verbs 

Segons Calsamiglia i Tusón (2007: 164), “la modalidad como fenómeno discursivo ser 

refiere a cómo se dicen las cosas; es decir, a la expresión verbal o no verbal de la visión del 

locutor respecto al contenido de sus enunciados; [...]”. Així doncs, la modalitat és la manera 

com el locutor transmet la seva percepció respecte de com s’ha dut a terme una acció i, per 

tant, entra en joc la subjectivitat. Així doncs, és possible expressar dubte, certesa, obligació, 

seguretat, etc. i això pot jugar a favor o en contra de l’Ells i el Nosaltres. 

Un dels components lingüístics que expressa força clarament la intenció de l’interlocutor en 

un discurs (modalitat) són les perífrasis verbals. Aquestes són formes compostes que 

contenen dos verbs: el primer és un auxiliar conjugat i el segon és un verb en forma no 

personal (infinitiu, participi o gerundi). Així doncs l’esquema seria: V auxiliar + (prep.) + V 

forma no personal. També cal dir, que n’hi ha de dos tipus: les aspectuals i les modals. Les 
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primeres donen compte de la durada de l’acció i les segones de la intenció de l’acció. A 

més, també hi ha verbs que tenen una connotació negativa i d’altres que la tenen positiva, 

per la qual cosa també es destinarà un apartat del treball a analitzar els més destacables. 

La modalitat, doncs, ens dóna informació sobre quines intencions té el Nosaltres i l’Ells. 

Destriant les perífrasis i la semàntica dels verbs es pot arribar a veure vers quina identitat es 

posiciona l’autor de les cançons i, per tant, quines intencions o accions atribueix a la gent 

que comparteix la seva ideologia i a la gent que no ho fa. La polarització (Nosaltres - Ells) 

hi és molt present amb la finalitat de remarcar aquestes diferències i de traçar una línia clara 

entre identitats diferenciades. 
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3. METODOLOGIA 

En aquest apartat s’explicarà com s’ha fet la tria del corpus, és a dir, quines cançons s’han 

triat i de quins autors, així com també la manera com s’ha procedit per fer l’anàlisi de les 

cançons d’aquest corpus. 

3.1. Corpus de partida 

El corpus de partida per dur a terme aquest treball es compon de set cançons de tres autors 

molt destacats en l’àmbit musical i amb una gran repercussió mediàtica i social en l’època 

del postfranquisme. Aquests autors són Raimon, Lluís Llach i Maria del Mar Bonet.  

Aquests tres cantants representen cada una de les parts del que es consideren els “Països 

Catalans”. No només s’han buscat autors del Principat, pel fet que el fenomen de la Nova 

Cançó va arribar més enllà, englobant el País Valencià i les Illes Balears, on la 

discriminació lingüística era igual d’evident.  

Raimon, tot i no formar part dels Setze Jutges, institució que aplegava els promotors de la 

Nova Cançó, és un dels màxims representants del moviment que sorgí paral·lelament al 

País Valencià; Lluís Llach és el segon màxim representant de la Nova Cançó al Principat de 

Catalunya i les seves obres han tingut una gran repercussió tant social com musical; i la 

tercera, Maria del Mar Bonet, és la representant de la Nova Cançó a les Illes Balears. Així 

doncs, l’elecció d’un cantautor de cada part del territori de parla catalana té l’objectiu 

d’englobar territorialment aquest fenomen musical i reivindicatiu.   

La selecció de cançons s’ha fet partint de la base que en una primera lectura es pogués 

desgranar fàcilment certa ideologia i fossin de temàtica politicosocial. Així doncs, les 

cançons d’amor, temàtica musical força recurrent, han quedat excloses del corpus. De 

Raimon s’han seleccionat les set cançons següents: Jo vinc d’un silenci; Al vent; D’un 

temps, d’un país; Sobre la pau; Quatre rius de sang; T’adones, amic; Diguem no. Quant a 

Maria del Mar Bonet, s’han seleccionat: Què volen aquesta gent?; Carta a l’exili; Ànima 

morta; Inici de campana; Aquest temps de calabruix; Es fa llarg esperar; Ronda amb 

fantasmes. I per últim, de Lluís Llach s’han seleccionat les cançons següents: L’Estaca; La 
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gallineta; Silenci; Novembre 72; El jorn dels miserables; Companys, no és això; No 

abarateixis el somni.  

3.2. Procediment d’anàlisi 

En un primer moment, l’aproximació a les dades s’ha fet de manera prospectiva, per tal de 

fer emergir possibles categories d’anàlisi. A partir d’aquesta primera aproximació, s’han 

elaborat unes taules per organitzar els diferents recursos discursius i lingüístics en què es 

manifesta la identitat, partint sempre de la base de la polarització evident entre el Nosaltres 

i l’Ells. Hi ha hagut categories que s’han descartat, com ara la posició sintàctica de la 

informació (tematitzacions) o els temps verbals, atesa la limitació en la llargada del treball. 

L’esquema d’anàlisi queda de la manera següent: 

Recursos discursius 

La creació de la referència: el Jo/Nosaltres i l’Ells 

Estructures retòriques 

Polifonia: el discurs referit. La ironia i la negació. 

Recursos sintàctics 

El paper dels objectes i els subjectes: els papers temàtics 

La semàntica de les accions 

La modalitat (perífrasis verbals) 

Les accions  

 

D’aquesta manera es pretén fer palès que la identitat i la ideologia poden ser construïdes 

des de tres estaments lingüístics diferents: el discursiu, el sintàctic i el semàntic, els quals 

combinats ajuden a transmetre una manera determinada d’entendre el món i són les  

empremtes de les identitats creades. 
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4. ANÀLISI DE LES DADES: LA CONSTRUCCIÓ DE LA IDENTITAT 

En aquest apartat, es duu a terme l’anàlisi de la construcció de la identitat. Les dades 

s’organitzen en funció de les categories emergents establertes. Així, a 4.1. s’analitzarà la 

construcció de la referència mitjançat recursos discursius. Se subdivideix en 4.1.1., on es 

parla de l’oposició de la referència jo/nosaltres i ells, en 4.1.2. com es manifesta la 

referència per mitjà d’estructures retòriques i en 4.1.3. on es parla de la referència 

mitjançant el recurs de la polifonia. A 4.2., s’analitza la distribució sintàctica dels 

participants per veure quins papers se’ls atribueix en el discurs. En el subapartat 4.2.1 

s’analitzen els papers temàtics en relació amb els participants del discurs. I finalment, des 

de la vessant de la semàntica, a 4.3. s’analitzen quines característiques o intencions 

s’atribueixen als participants (nosaltres i ells), concretant a 4.3.1. amb la modalitat per 

mitjà de les perífrasis verbals i a 4.3.2. amb la semàntica de les accions.  

4.1. Recursos discursius 

En aquest apartat es tractarà la referència als participants del discurs per mitjà de pronoms i 

altres recursos (4.1.1), d’estructures retòriques (4.1.2) i de la polifonia (4.1.3). 

4.1.1. La creació de la referència 

Per començar, és important determinar com es fa referència al Nosaltres i a l’Ells, cosa 

estretament relacionada amb el sentiment de pertinença al grup o d’exclusió o diferenciació 

respecte dels altres.  

4.1.1.1.El Jo/Nosaltres 

Una de les maneres de fer referència al Nosaltres és emprant el pronom personal jo. El fet 

que aparegui el pronom de primera persona fa que el locutor s’inscrigui en el text, és a dir, 

ens trobem davant de la referència deíctica, descrita per Calsamiglia i Tusón (1999), que 

consisteix a emprar un pronom que es refereix directament a un entitat present en la realitat, 

en aquest cas l’autor. Tal com apunten Calsamiglia i Tusón (1999:138) “la persona que 

habla no es un ente abstracto sino un sujeto social que se presenta a los demás de una 

determinada manera”. El locutor pretén compartir amb el receptor la seva manera de pensar 
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i de posicionar-se respecte de la situació sociopolítica que està vivint. El jo es fa molt 

present i de forma explícita en més d’una cançó. 

(1) “Jo vinc d'un silenci 

antic i molt llarg 

de gent que va alçant-se [...] 

jo vinc d'un silenci 

antic i molt llarg. 

Jo vinc de les places [...].” 

En el fragment exposat més amunt (1) de la cançó Jo vinc d’un silenci de Raimon es pot 

veure com el jo apareix tres vegades i encapçala les frases com a subjecte. En aquesta 

cançó el pronom hi apareix explícitament nou vegades. La inclusió del jo i la seva repetició 

pretén reafirmar la intenció que té l’emissor de responsabilitzar-se d’allò que diu, però, en 

certa manera també imposa la seva manera de pensar als oients. Tot i que en aquesta cançó 

és on això es fa més palès, en cançons com Aquest temps de calabruix de Maria del Mar 

Bonet, el pronom personal també apareix un total de cinc vegades de forma explícita: 

(2) “[…] i jo que volia cantar 

tenc la cançó inundada.” 

En el fragment (2) podem veure que el pronom de primera persona del singular apareix 

explícitament, però en la frase següent hi apareix altre cop de forma el·líptica, fet que es 

percep gràcies a la conjugació en la primera persona del singular del verb tenir. Aquesta 

aparició el·líptica del jo també es produeix en la cançó de Silenci de Lluís Llach. De fet, en 

aquesta cançó el jo només apareix el·lípticament, en cap moment es fa explícit. Així, com 

es pot observar a (3), el verb voler apareix en forma de vull i el verb poder en forma de puc: 

(3)  “Que Ø  no vull esperar. 

Que sigui ara! 

Ara que Ø puc sentir 

el pes de tanta basarda.” 

Cal mencionar, també, que hi ha dues cançons en què es fa referència a la figura del 

Nosaltres amb dos pronoms: tu i jo. És el cas de la cançó Diguem no de Raimon : 
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(4) “Ara que som junts 

diré el que tu i jo sabem 

i que sovint oblidem” 

A (4), aquests dos pronoms junts (tu i jo) acaben conformant, tot i que no es faci explícit, el 

pronom que els engloba a tots dos: el Nosaltres. Tanmateix l’ús del pronom de primera i 

segona persona del singular busca una personalització, l’existència directa entre el cantant o 

compositor i l’oient, per establir així un vincle directe i d’apropament. D’alguna manera, el 

cantant s’està posant al mateix nivell que l’oient i això facilita que aquest darrer 

s’identifiqui amb el missatge. El mateix succeeix en la cançó de L’Estaca de Lluís Llach: 

(5) “Si jo l'estiro fort per aquí  

i tu l'estires fort per allà,  

segur que tomba, tomba, tomba,  

i ens podrem alliberar.” 

En el cas de (5), els dos pronoms estan més allunyats l’un de l’altre, però l’efecte discursiu 

és el mateix: la intenció d’englobar el cantant i al mateix temps l’oient en la cançó per tal 

que aquest s’hi identifiqui i s’hi senti proper des d’un punt de vista ideològic. Així doncs, 

s’està fent referència al compositor, que en aquest cas té un nom (Lluís Llach), i a 

l’espectador, que és anònim i això dóna peu al fet que qualsevol persona s’hi pugui sentir 

identificada. En la cançó de Sobre la Pau de Raimon (6), també apareixen, però en forma 

de tu i de mi: 

(6) “De vegades la pau 

no és més que por,  

por de tu, por de mi 

por dels homes que no volem la nit.” 

Pel que fa al pronom tu, aquest s’empra en algunes de les cançons del corpus. Aquest és un 

pronom que serveix per apel·lar a l’oient i, per tant, s’empra amb la intenció de fer partícip 

l’oient del missatge de la cançó, traient la importància de la veu pròpia del compositor i 

volent fer protagonista el tu, és a dir, l’oient de la peça. Com diuen Calsamiglia i Tusón 

(1999), el tu és un indicador de confiança, coneixement i proximitat i, de vegades, es pot 

utilitzar per generalitzar una experiència incloent l’interlocutor de forma afectiva i personal. 
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El pronom apareix explícit en les cançons com Ànima morta (7) i Carta a l’exili (8) de 

Maria del Mar Bonet: 

(7) “Desperta’t, ànima morta, 

desperta-te’n de ton son, 

que si tu no te’n despertes 

te’n faré despertar jo.” 

 

(8) “una misèria, uns records: 

tots els que tu em deixares.” 

Si ens fixem en l’exemple de (7), es pot observar com el verb que acompanya el pronom 

està en forma imperativa, cosa que no es podria donar en el cas del pronom personal de 

primera persona. Això permet observar que l’ús del pronom tu es pot fer servir amb la 

finalitat d’ordenar al receptor alguna cosa, en aquest cas que es “desperti” amb un sentit 

figurat. De totes maneres, aquest pronom apareix de forma el·líptica en la majoria de 

cançons, com en el cas de No abarateixis el somni (9) de Lluís Llach, entre d’altres. 

(9) “No abarateixis el somni, 

res més que això tinc per dir-te, si vols.” 

Després d’haver analitzat el pronom de primera i segona persona, cal fer referència al de 

primera persona del plural. Aquest acostuma a ser el més emprat en les cançons del corpus 

a l’hora de fer referència al Nosaltres. No és d’estranyar pel fet que aquest pronom engloba 

un tu i un jo implícits i és plural, cosa que implica que l’emissor i el receptor s’inclouen 

dins del mateix grup. Aquest pronom apareix explícitament en la cançó de Diguem no (10) i 

Al vent (11) de Raimon: 

(10)  “No,  

diguem no,  

Nosaltres no som d’eixe món.” 

 

(11) “[...] però nosaltres, 

al vent, 

la cara al vent [...]” 
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Tanmateix, la forma majoritària d’ús d’aquest pronom és l’el·líptica, com també passava 

amb el pronom de primer persona del singular. En les cançons Diguem no (12) de Raimon, 

Carta a l’exili (13) de Maria del Mar Bonet o Quatre rius de sang (14) de Raimon, entre 

d’altres, es fa palesa aquesta omissió del subjecte en forma de nosaltres: 

(12) “hem vist la fam, 

ser pa  

dels treballadors” 

 

(13) “volem escriure’t de tot lo món [...]” 

 

(14)  “I amb tot un passat nostre,  

sabem el que volem” 

En el corpus de partida s’han trobat altres casos, que no són pronoms personals, que també 

fan referència al Nosaltres. Hi ha el cas de l’ús del pronom tots, el qual apareix únicament 

un cop en tot el corpus i és en la cançó de Al vent (15) de Raimon: 

(15)  “I tots,  

tots plens de nit,  

buscant la llum (...)” 

L’ús d’aquest pronom pot fer pensar en la intenció d’englobar molta gent dins d’una 

mateixa ideologia i també de voler-la fer extensiva. Es podria interpretar també la voluntat 

d’expressar la multitud, és a dir, el gran nombre de gent que s’aplega sota aquesta 

ideologia. Segurament això vagi molt lligat al fet que com que ha estat una identitat 

obligada a quedar silenciada durant un temps, quan aquesta ha trobat una escapatòria en 

forma de cançó, els autors han volgut expressar que no és una manera de pensar puntual o 

individual, sinó de grup. Per tant, es pretén fer palesa aquesta consciència de grup. A més a 

més, per aquells oients que es mostrin reticents a expressar obertament la seva manera de 

pensar per por de represàlies, tot i compartir-la, probablement puguin trobar en la paraula 

tots aquell sentiment d’unitat que els cal per adonar-se que no estan sols pensant així i que 

hi ha gent que s’atreveix a fer front a la por. 
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El Nosaltres tampoc apareix sempre en forma de pronom, sinó que en algun cas també ho 

fa de forma impersonal. Sempre s’ha dit que el verb caldre és impersonal i per tant, no se li 

pot atribuir un subjecte. Tanmateix, si ens fixem bé en la cançó Companys, no és això (16) 

de Lluís Llach ens adonarem que aquest verb té implícit un agent, que és el Nosaltres. 

(16) “No era això, companys, no era això   

[...] Potser cal ser valents altre cop 

i dir no, amics meus, no és això.” 

Gràcies al context, es pot deduir que l’autor apel·la al Nosaltres amb la paraula companys i 

al verb conjugat en tercera persona del plural vàrem. Per això es pot deduir que aquest verb 

en forma de cal va adreçat al Nosaltres. Així doncs, podríem dir que fins i tot amb verbs 

impersonals es pot divisar una referència indirecta. Aquesta és una manera subtil d’ordenar 

(recordem que caldre és un verb d’obligació) alguna cosa, en aquest cas, d’ordenar a tot 

aquell que se senti identificat amb la lletra de “ser valents altre cop”.  

Estretament relacionat amb el fragment (16), on ja ha estat dit que apareix la paraula 

companys, cal mencionar que aquesta és una altra manera de fer referència al Nosaltres. 

Això també es produeix en la cançó T’adones, amic (17) de Raimon, on a més de company, 

també s’utilitza en alguns moments la paraula amic: 

(17) “T’adones, company, 

que a poc a poc ens van posant el futur  

a l’esquena; 

t’adones, amic.” 

Aquesta és una apel·lació directa i de caire amistós cap al receptor/oient de la cançó. Així 

es veu clar que hi ha una diferencia entre aquell que forma part del grup ideològic i aquell 

que no (sentiment de pertinença).  

4.1.1.2. L’Ells 

Per fer referència a aquells que van en contra de la ideologia que defensa el Nosaltres en el 

discurs d’aquestes cançons, s’utilitzen pronoms que denoten distància i, per tant, un 

sentiment de no pertinença al grup. Així s’aconsegueix aquesta polarització d’ambdues 
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parts. Si els pronoms de pertinença eren el jo, el tu, en algunes ocasions, i el nosaltres, els 

pronoms de distanciament i no pertinença seran l’ells i el vosaltres. 

El pronom personal de tercera persona del plural serveix per a parlar de gent amb qui no et 

sents identificat ni inclòs. Curiosament, aquest pronom apareix gairebé sempre en plural 

excepte en una cançó en què apareix en singular i en femení pel fet que fa referència a una 

metàfora que està en femení i singular (estaca). Aquesta fa referència a l’Ells i apareix en la 

cançó de L’Estaca (18) de Lluís Llach:  

(18) “Si estirem tots, ella caurà  

i molt de temps no pot durar,  

segur que tomba, tomba, tomba  

ben corcada deu ser ja.”  

Tret d’aquest cas aïllat, aquest pronom en plural apareix poques vegades en les cançons. 

Probablement això sigui pel fet que l’al·lusió explícita i directa a l’Ells podia suposar un 

càstig per part dels franquistes en època de repressió. Explícitament el pronom només 

apareix en dues cançons, que són la de T’adones, amic (19) de Raimon i la de Què volen 

aquesta gent (20) de Maria del Mar Bonet: 

(19) “[...] que fa ja molts anys 

que ens amaguen la història 

i ens diuen que no en tenim; 

que la nostra és la d'ells, [...]” 

(20)  “Els que truquen resten muts 

menys un d'ells,  

potser el que mana, 

que s'inclina pel finestral.” 

Com es pot veure en aquests dos exemples, l’efecte de llegir el pronom ells és contundent. 

El fet de fer-lo explícit fa que el missatge sigui molt més directe i molt més fàcil de ser 

captat per a la censura, cosa que podia posar en perill que la cançó sortís a la llum. Aquesta 

era una de les raons per les quals segurament s’optava per fer implícita la menció a l’Ells. 
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En canvi, apareixen molts més casos del pronom el·líptic, és a dir, frases en què el subjecte 

es dedueix de la conjugació verbal. Alguns exemples es troben en la cançó de Què volen 

aquesta gent (21) Maria del Mar Bonet o en la de T’adones, amic (22) de Raimon: 

(21)  “De matinada han trucat, 

la llei una hora assenyala.” 

(22)  “T'adones, company, 

que a poc a poc ens van posant el futur 

a l'esquena; [...]” 

Aquesta és una manera més segura i menys arriscada de fer referència al règim i a la 

ideologia contra la qual s’articula el discurs.  

L’Ells també es representa amb el pronom vosaltres. Aquest fa referència a un col·lectiu, 

però no s’hi inclou el jo ni el tu i, per tant, amb el vosaltres es busca la diferenciació entre 

la ideologia del jo i del vosaltres. Només trobem la menció explícita al pronom personal de 

tercera persona del plural en la cançó de com Silenci (23) de Lluís Llach: 

(23) “Que no em sap cap greu 

dur la boca tancada, 

sou vosaltres qui heu fet 

del silenci paraules.” 

Probablement això sigui així pel fet ja comentat anteriorment: la situació sociopolítica del 

moment i la censura. A part d’aquest cas particular, tots els altres són casos en què s’omet 

l’agent. Alguns exemples es troben en la cançó de Silenci (24) de Lluís Llach o en La 

gallineta (25) del mateix autor: 

(24)  “[...] ara que puc dir no, 

i res teniu per a comprar-me.” 

 

(25) “A canvi d'algun gra de blat  

m'heu tret la força de volar [...]” 
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4.1.2. Estructures retòriques 

En aquest apartat es farà una anàlisi aprofundida de les figures retòriques, a 4.1.2.1 de les 

metàfores, a 4.1.2.2. de les comparacions i a 4.1.2.3. de les repeticions, sempre en relació 

amb com s’empren per fer referència al Nosaltres i a l’Ells.  

4.1.2.1. Metàfores 

Les metàfores són un dels recursos retòrics més presents en aquestes cançons. Això 

s’explica pel fet que els autors d’aquestes volien transmetre un missatge, però eren 

perfectament conscients que les lletres havien de passar pel sedàs de la censura i que havien 

de recórrer a maneres de dir les coses que fossin més subtils i eufemístiques per aconseguir 

passar la censura i que les seves peces poguessin difondre’s i arribar a tothom.  

Si ens centrem en el Nosaltres, cal dir que, en la cançó de Jo vinc d’un silenci (26) de 

Raimon, es mostra poc grandiloqüent mitjançant la metàfora de “gent sense místics ni grans 

capitans”, cosa que el desmitifica i el fa “humà” i, d’alguna manera, proper a l’oient: 

(26)  “Jo vinc d'un silenci 

antic i molt llarg, 

de gent sense místics 

ni grans capitans, 

que viuen i moren 

en l'anonimat, 

que en frases solemnes 

no han cregut mai.” 

En aquest mateix fragment, n’hi apareix una altra, la qual és silenci. Aquest s’utilitza com a 

metàfora per referir-se a la manca de llibertat d’expressió que la nació catalana patia en 

l’època de la postguerra. Tot seguit es troba una taula, on aquesta metàfora es mostra 

reiterada i estesa en cançons dels tres autors, cosa que posa de manifest que era un tema 

recurrent i que preocupava: 
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Autor Cançó Fragment 
Raimon Jo vinc d’un silenci “Jo vinc d’un silenci antic i molt llarg” 

Sobre la Pau “Dels morts per sempre, dels que són nomes silenci” 

Quatre rius de sang “[...] cada vegada mes grans i un espès silenci tallaven 

tantes mans” 

Lluís Llach Novembre 72 “Tens por, company, d’un silenci ple de reixes […]” 

Silenci  “sou vosaltres qui heu fet del silenci paraules”. 

Maria del 

Mar Bonet 

Ronda amb fantasmes “Les filles del silenci present i vigilant em porten sempre 

la perversa llunyania […]” 

 

També hi ha la metàfora de la nit, que apareix en més d’una cançó, i que fa referència al 

sentiment d’ofuscació i negativisme dels catalanoparlants 

Autor Cançó Fragment 

Raimon Al vent “I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant 

la pau, buscant a déu [...]”. 

Sobre la pau “homes que no volem la nit” 

Maria del Mar 

Bonet 

Ronda amb fantasmes  “[...] allà on plora l'esquelet mossegat pels 

gossos de la nit.” 

 

En les cançons de Raimon, es divisa la nit com a sinònim de por, és a dir, “d’homes plens 

de por” i “homes que no volem la por”. En la cançó de Maria del Mar Bonet, és un 

complement que té el matís de foscor i d’una aureola de negativisme.  

També trobem les metàfores que expressen precisament el contrari, és a dir, el fet de seguir 

mantenint l’esperança o de tenir la intenció de mantenir-la amb fragments com “buscant la 

llum, buscant la pau, buscant a déu” de Al vent (Raimon) o “mentre el sol esperàvem” de 

L’estaca (Lluís Llach), on la llum, la pau, déu o el sol són elements metafòrics que 

signifiquen la mica d’esperança o sortida al seu estat precari.  

Una altra metàfora que també significa esperança és el color verd en la cançó de Aquest 

temps de calabruix (27) de Maria del Mar Bonet: 

(27)  “Les anèmones vermelles 

i les margarides blanques, 

Taula 1: Distribució de la metàfora silenci en el corpus. 

Taula 2: Distribució de la metàfora nit en el corpus. 
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i jo que em veig tota verda 

florint pobres esperances.” 

La cantant atribueix al jo un color esperançador, és a dir, vol fer extensiu aquest sentiment 

d’esperança a tot aquell que se senti identificat amb la lletra. Precisament perquè la situació 

en aquells moments era força extrema, l’esperança és un element recurrent al llarg de totes 

les peces i conforma un dels eixos principals d’aquest contradiscurs.  

Una altra metàfora és la que apareix a Diguem no de Raimon, en què es diu que la por i la 

sang passen a ser lleis, és a dir, la sang i la por esdevenen una norma que cal seguir, que 

costa de canviar i que es decideix arbitràriament. Així doncs, es pot interpretar que el 

Nosaltres viu sota l’amenaça de morir (“sang”) i viu amb por perquè està supeditat a unes 

lleis arbitràries. En la mateixa cançó també s’empra la metàfora del fet que la fam sigui “pa 

dels treballadors”. En aquesta metàfora, es pot veure com la fam esdevé una rutina per als 

treballadors, cosa que indica que el Nosaltres és de classe obrera i no pas benestant, i pateix 

gana.  

Una altre tipus de metàfora és aquella en què s’identifica un col·lectiu de gent amb les 

característiques d’un animal: 

(28) “Quanta ràbia que tinc,  

potser cal ser gos des d'ara,  

quanta ràbia que tinc  

i no vull pas oblidar-la.” 

El fet posar algú al nivell d’un animal ja es pressuposa que hi ha algú que està per sobre i, 

per tant, es fa present una desigualtat. Una de metàfores més destacables és la del fragment 

(28) de la cançó de El jorn dels miserables de Lluís Llach, en què es fa referència a un 

animal que sempre s’ha caracteritzat per ser fidel al seu amo i obeir les seves ordres. Per 

tant, hi ha clarament el paral·lelisme entre el gos i el Nosaltres, és a dir, els catalans que 

han de ser submisos i fidels als ideals franquistes i al règim. Aquesta metàfora, en forma de 

comparació, torna a aparèixer en “et trobes amb les portes closes i tancat com un gos 

rabiós” de la cançó Es fa llarg esperar de Maria del Mar Bonet. I un altre animal emprat 

amb un rerefons metafòric és el de la gallina. En la cançó de La gallineta de Lluís Llach la 
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gallineta fa referència al Nosaltres. Aquest animal ens remet a la frase popular tan 

coneguda “ets un gallina” com a sinònim d’una persona que té por d’alguna cosa. En aquest 

cas, en la cançó s’atribueixen les característiques d’aquest animal al Nosaltres, però es 

canvien els papers quan l’autor fa un gir discursiu i diu que la gallineta es revoluciona i que 

aquesta decideix que “no tindrà cap més ou calent el que de mi se n’aprofita”.   

En la peça de Maria del Mar Bonet titulada Aquest temps de calabruix, hi ha tot un seguit 

de metàfores que remeten al mal temps per referir-se el mal estat en què se sent, que es pot  

extrapolar a tot el col·lectiu catalanoparlant. De fet, el mateix títol ja és una metàfora, ja 

que aquest temps fa referència al moment present en què es compongué la cançó (l’època 

del postfranquisme) i té la característica de ser “de calabruix”. Segons el DIEC2, calabruix 

és una “precipitació en forma de grans blancs i opacs constituïts per una barreja de gel i 

neu, que es trenquen en caure a terra”
2
. Tenint en compte, que quan fa sol fa bon temps i 

que quan hi ha precipitacions fa mal temps, això indica que aquest temps està sent una 

època agitada, moguda, inestable i de canvis. Això ens ho confirmen altres metàfores que 

es troben en la mateixa línia del mal temps: “ tinc la cançó inundada” o “tinc el cos gelat de 

març” o la següent: 

(29) “Dins el jardí de ca meva 

ha caigut gran pedregada, 

i jo que estava florint 

ne tenc l'esquena mullada.” 

Tot aquest conjunt de metàfores són clau a l’hora de construir la identitat del Nosaltres: 

persones que es veuen obligades a quedar supeditades a un poder, és a dir, que pateixen una 

opressió, que són víctimes d’una situació que es mostra, aparentment, inamovible però que 

mantenen l’esperança d’un futur millor. 

La referència al règim i a Franco també es fa palesa per mitjà de metàfores. Una metàfora 

prou clara és la del vent de la cançó Al vent de Raimon:  

 

                                                 
2
 INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS.  Diccionari de la llengua catalana (versió 2). Consultable en línia: 

http://dlc.iec.cat/. 

http://dlc.iec.cat/
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(30) “Al vent, 

la cara al vent, 

el cor al vent, 

les mans al vent, 

al vent del món.” 

En aquesta obra, es fa referència al vent com un element contra el qual lluita el Nosaltres i, 

per tant, com element que exerceix una força sobre algú altre, és a dir, un poder de 

dominació. El Nosaltres, en aquest fragment és representat per mitjà d’una metonímia, on 

la “cara”, el “cor” i les “mans” són parts que conformen aquest Nosaltres.  

Una de les altres metàfores destacables és la de l’Estaca de Lluís Llach. Segons el DIEC2, 

una estaca és un “pal amb punta en un extrem per a clavar-lo a terra, en una paret, etc.” i 

aquesta representa l’estaticisme del règim, les idees tancades i imposades a la qual està 

subjecte Espanya, els espanyols i els catalans.  

(31) “Siset, que no veus l'estaca  

on estem tots lligats?  

Si no podem desfer-nos-en  

mai no podrem caminar!”  

La cançó mostra la idea del Nosaltres, amb l’ús dels pronoms personals jo i tu que 

pressuposa l’existència d’un col·lectiu, i la voluntat de fer-la caure i d’aquesta manera 

aconseguir no estar lligats a les obligacions i normes franquistes. També s’atribueix al 

règim i al franquisme les característiques del “silenci espès” o de “la por immensa” en la 

cançó de Quatre rius de sang (32) de Raimon. En aquesta mateixa cançó de Raimon també 

la metàfora del botxí: 

(32) “Tinc per davant tota una vida  

i no pateixo pel destí,  

que un cop lliurada del botxí  

no ha d'haver-hi cap perill  

perquè m'entengui amb les veïnes.”  
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El botxí era aquella persona que s’encarregava de dur a la pràctica les penes de mort o 

també pot ser una persona que fa patir o turmenta algú. Així doncs, indirectament, es titlla 

els franquistes de persones que provoquen turment o patiment.  

Havent vist això, no hi ha dubte que les metàfores referides al col·lectiu catalanoparlant 

acostumen a ser vistes des del victimisme, mentre que les de l’Ells són metàfores de 

personatges amb trets negatius, que imposen i que són estàtics. També cal observar que hi 

ha més metàfores que es refereixen al Nosaltres que a l’Ells, segurament a causa del fet que 

per l’època en què van néixer aquestes cançons, era menys perillós fer referència a la 

comunitat catalanoparlant com a víctima que no pas al règim franquista com a culpables de 

la situació.  

4.1.2.2. Comparacions 

Les comparacions són un tipus de recurs retòric que també serveix per emfatitzar qualitats 

negatives de l’Ells i positives del Nosaltres. És un recurs força similar al de la metàfora, 

amb al diferència que en les comparacions s’utilitza el nexe “tan...com”, “menys...que”, 

igual...que” o “com”, mentre que la metàfora obvia aquestes nexes i mostra l’element A 

directament com a B.  

Una de les comparacions que apareixen en referència al Nosaltres es troba en la cançó No 

abarateixis el somni de Raimon: 

(33)  “No abarateixis el somni,  

que és com l’estel que hi ha al fons del camí.”  

L’estel és l’element que representa l’esperança, el fet que cal seguir un camí i lluitar per 

canviar la situació, missatge clarament adreçat al Nosaltres i, per tant, apareix implícita la 

l’opressió per part de l’Ells. Es pot veure com la comparació del Nosaltres amb un estel és 

positiva. En la cançó de Sobre la pau (34) de Raimon també n’hi apareix una altra: 

(34)  “De vegades la pau 

és com un desert 

sense veus ni arbres, 

com un buit immens on moren els homes.” 
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Tenint en compte que la pau fa referència a l’Ells (cfr. infra, apartat 4.1.3), la comparació 

es fa amb un element amb connotacions negatives: un desert. El desert sempre ha estat un 

element que recorda a la sequedat, la falta d’aigua i, en conseqüència, l’absència de vida. A 

més a més, al desert se li afegeix que és sense veus ni arbres, és a dir, sense persones ni 

vegetació. I l’altre comparació és que la pau és un buit, que a més a més té la característica 

de ser immens i que és un lloc on hi moren els homes. Sens dubte, ambdues comparacions 

són negatives. 

Cal mencionar, també, la comparació que ja ha estat més amunt comentada de “com un gos 

rabiós” de la cançó Es fa llarg esperar (35) de Maria del Mar Bonet, en què es compara el 

Nosaltres amb la figura d’un animal com el gos, el qual és submís i a més a més se li 

atribueix l’etiqueta de rabiós: 

(35) “i ho veus tot, tot el món molt confós 

perquè et trobes amb les portes closes 

i tancat com un gos rabiós.” 

Per tant, es pot veure com les comparacions amb una connotació positiva fan referència al 

Nosaltres (estel), que aquelles amb una connotació negativa fan referència a l’Ells (desert, 

buit) i que n’hi ha de negatives que fan referència al Nosaltres (gos rabiós), però des de la 

visió de l’Ells (és l’Ells qui consideren el Nosaltres com a gos rabiós).   

4.1.2.3. Repeticions 

Les repeticions també són un element retòric que permet veure quina èmfasi es dóna a 

determinades paraules i quin és el missatge que es vol que quedi a la ment d’aquells que 

escolten el discurs, en aquest cas, les cançons. 

Tot i que a les cançons sovint hi hagi repeticions per raons de rima, de tornada i de 

composició, això no significa que aquest hagi de ser un element que s’hagi de passar per 

alt.  

Sembla que en referència al Nosaltres, les repeticions vulguin ser la insistència d’expressar 

uns ideals que comparteix la comunitat catalanoparlant. Així doncs, l’expressió “t’adones, 

amic” o “t’adones, company”, que apareix en la cançó de Raimon de T’adones, amic, 
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pretén apel·lar tota aquella gent que se senti identificada amb el Nosaltres, sobre el fet que 

cal que s’adonin de la situació, de què cal fer i què no. Amb aquestes repeticions sembla 

que es vulgui impedir que l’oient s’oblidi de la seva funció com a part d’aquest grup 

ideològic: recordar tot allò negatiu de l’Ells per fer que el Nosaltres tingui ganes de canviar 

la situació i fer-la millor.  

Força lligada a aquesta repetició, n’hi ha una altra a la cançó de Diguem no de Raimon, on 

la partícula reiterada és el no, el qual és un missatge adreçat a l’Ells i pretén mostrar 

desobediència: 

(36) “No, 

jo dic no, 

diguem no. 

Nosaltres no som d'eixe món.” 

És un no de part del Nosaltres cap a la manera d’entendre la vida i a les normes de l’Ells; el 

fet d’estar repetit vol provocar l’efecte d’insistència, de voler incidir en el missatge en 

contra de l’Ells, la voluntat de rebel·lar-se. 

I per acabar, una de les altres repeticions que cal destacar és la de la cançó Es fa llarg 

esperar de Maria del Mar Bonet, on el verb esperar apareix tretze vegades i el substantiu 

(l’) espera apareix cinc vegades.  

(37)  “Oh que llarga es fa sempre l'espera 

quan s'espera que vindrà el pitjor 

i que trista i que llarga és l'espera 

quan s'espera la mort de l'amor.” 

Aquesta repetició intensifica l’estat en què es troba el Nosaltres: en un estat d’espera en què 

cal tenir paciència. Normalment quan algú espera és perquè desitja alguna cosa que en el 

moment present no té i, per tant, espera que allò que desitja arribi. Així doncs, s’intueix que 

el que espera el Nosaltres és una millora de les condicions en què es troba que en moments 

de postguerra poden ser la manca de llibertat, la por, entre d’altres. 

Quant a l’Ells, en la cançó de Raimon de Al vent, l’expressió “al vent” es repeteix un total 

d’onze vegades en tota la cançó. Aquest element esdevé la representació metafòrica de la 
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força que exerceix l’Ells envers el Nosaltres i aquesta repetició fa l’efecte d’una lluita que 

és aparentment incansable, que és insistent. Per tant, es pot percebre el missatge implícit del 

fet que el Nosaltres no té intenció de rendir-se, tot i la opressió constant que mostra l’Ells.  

Una altra de les repeticions força evidents és la de “la pau”, que fa referència a l’Ells de 

manera irònica (cfr. infra, apartat 4.1.3) en la cançó de Raimon Sobre la Pau, on s’insisteix 

en la figura de l’Ells, acompanyada de complements i accions negatives.  

I per acabar, en la cançó de Quatre rius de sang (38) de Raimon, on el sintagma nominal 

una por immensa es repeteix tres vegades, cosa que intensifica la gravetat de la situació en 

què es troba el Nosaltres: 

(38)  “Una por immensa 

que ens ha fet callar tant; 

una por immensa 

que encara ens fa callar; 

una por immensa 

que ens ha fet tant de mal, 

és el que hem trobat.” 

4.1.3. Polifonia: el discurs referit. La ironia i la negació 

La polifonia és una manera de fer referència, directa o indirecta, a les paraules que ha 

pronunciat algú i, per tant, és una manera d’inserir la veu d’un participant extern a un 

discurs. En fer això, la persona que emet aquest discurs, segons com tracti aquesta cita o 

veu externa, és a dir, depenent de si s’hi mostra d’acord o en contra, s’estarà posicionant 

respecte d’una manera d’entendre el món i, en conseqüència, estarà construint una identitat. 

Raimon teixeix la cançó de Sobre la Pau (39) amb un to clarament irònic que es manté des 

de la primera línia fins a l’última: 

(39)  “De vegades la pau 

no és mes que por: 

por de tu, por de mi, 

por dels homes que no volem la nit. 

[...] De vegades la pau fa gust de mort” 
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La finalitat que persegueix Raimon consisteix a agafar la veu de l’Ells representat amb el 

sintagma nominal la pau en forma de cita encoberta per mostrar-la des d’un punt de vista 

poc creïble o absurd. I aquí hi és clau el paper del context. Si el lector no conegués el 

context (ens trobem en una dictadura, on el president ha dictaminat el seu mandat com una 

època de pau) el receptor del discurs, difícilment podria saber que Raimon no parla amb 

veu pròpia, sinó que està reproduint les paraules d’algú altre. Per tant, es reafirma la 

importància de ser coneixedor del context per poder esmicolar la ideologia. En l’època en 

què Franco governava Espanya, el 18 de juliol de 1961, es parlava de “25 años de paz”, fent 

referència als anys durant els quals Franco havia estat exercint com a president d’Espanya. 

Fins i tot es va fer un documental titulat “Franco, ese hombre. 25 años de Paz” per 

commemorar-ho, entre altres accions força significatives. Raimon, doncs, s’apodera de la 

paraula pau per burlar-se i posar en dubte el què digué Franco.  

Quant a la negació, en trobem diversos exemples que serviran per fer palesa la polifonia 

present en les cançons i sobretot, les pressuposicions que se’n deriven. Recordem que, de 

vegades, en les negacions es dóna per fet que anteriorment hi ha hagut una afirmació 

pressuposada. 

Autor Cançó Fragment Asserció Pressuposició 
Raimon D’un 

temps 

d’un país 

“[...] no anirem al darrera 

d’antics tambors.” (sentit 

metafòric) 

El Nosaltres no anirà 

darrera d’antics tambors. 

El Nosaltres havia 

anat darrera 

d’antics tambors. 

“No creguem en les 

pistoles [...]” 

El Nosaltres no ha de 

creure en les pistoles. 

El Nosaltres havia 

cregut en les 

pistoles. 

“No creguem en la 

misèria [...]” 

El Nosaltres no ha de 

creure en la misèria 

necessària. 

El Nosaltres havia 

cregut en la miseria 

necessària. 

Lluís 

Llach 

Companys 

no és això 

“[...] dels que no ens 

aturarem fins que [...]” 

El Nosaltres no 

s’aturarà. 

El Nosaltres 

s’havia aturat. 

La 

gallineta 

“no vull pondre cap més 

ou [...]”(sentit metafòric) 

El Nosaltres no pon cap 

més ou. 

El Nosaltres havia 

post ous abans. 

“no pateixo pel destí [...]” El Nosaltres no pateix 

pel destí. 

El Nosaltres havia 
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Si ens fixem en el cas de les cançons de Raimon i Llach, amb excepció del segon exemple 

de la cançó La gallineta i la de l’Estaca, la veu inicial (o l’afirmació prèvia que es 

pressuposa) és una situació causada per l’Ells. Així doncs, a causa de l’Ells el Nosaltres 

“havia anat darrera d’antics tambors”, “havia cregut en les pistoles”, “havia cregut en la 

misèria”, “s’havia aturat”, “havia patit pel destí”. L’autor en emprar la negació, posa en 

dubte el que l’Ells pressuposava del Nosaltres i, d’alguna manera, mostra el desacord amb 

aquesta pressuposició. En el cas de l’exemple de L’Estaca, passa el contrari, ja que la 

pressuposició (“l’Ells ha durat molt”) té lloc des de la visió del Nosaltres, que fa referència 

al fet que l’Ells ha estat molt de temps al poder. Amb la negació el Nosaltres pretén mostrar 

el desig o voluntat que la situació no duri gaire més, és a dir, que s’acabi aviat la dictadura. 

En el cas del segon fragment de la cançó La gallineta de Lluís Llach i de la cançó de Maria 

del Mar Bonet, es pot veure com es fa menció a una època anterior a l’actual, per fer èmfasi 

en com estava el Nosaltres abans de la dictadura. Així doncs, es pressuposa que abans “la 

gallineta havia post ous” i que “ell havia parlat molt”, cosa que en el moment present en 

què es compongué la cançó, havia canviat radicalment a causa de l’Ells.  

Així doncs, en els exemples, l’Ells es mostra com l’opressor i el Nosaltres com la víctima 

que mostra una voluntat clara de voler canviar la situació.  

4.2. Recursos sintàctics 

En aquest apartat s’analitzarà quin paper sintàctic s’assigna als dos màxims participants del 

discurs, que són el Nosaltres i l’Ells, i veure si això té relació amb la construcció 

determinada d’una mateixa realitat. 

patit pel destí. 

 L’estaca “Si estirem forts ella 

caurà i molt de tems no 

pot durar [...]”(sentit 

metafòric) 

L’Ells no pot durar 

gaire. 

L’Ells ha durat 

molt. 

Maria 

del Mar 

Bonet 

Què volen 

aquesta 

gent? 

“dies fa que parla poc 

[...]” 

Ell (forma part del 

Nosaltres) fa dies  que 

parla poc. 

El Nosaltres havia 

parlat (molt) abans. 

Taula 3: Pressuposicions derivades de negacions presents en les cançons del corpus. 
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4.2.1.  Sintaxi dels subjectes i els objectes: els papers temàtics 

En l’anàlisi del discurs és molt important tenir en compte com es distribueixen els papers 

temàtics en el discurs. Així doncs, s’ha de determinar qui fa l’acció, qui és 

l’experimentador o l’objecte d’aquesta acció, què esdevé el tema de l’acció, etc. Si destriem 

aquests components ens adonarem de quines accions s’atribueixen als participants del 

discurs.  

És interessant veure la polarització en termes de papers temàtics. Els que facin accions 

“bones” o “dignes de ser aplaudides” seran el Nosaltres, mentre que els que fan accions 

“dolentes” o “dignes de ser menyspreades” seran l’Ells i els experimentadors o els objectes 

d’aquestes accions seran el Nosaltres. Aquesta és una de les maneres d’exaltar les qualitats 

positives del Nosaltres i minimitzar les de l’Ells i la manera d’emfatitzar les qualitats 

negatives de l’Ells i minimitzar o ometre les de Nosaltres. 

El victimisme del Nosaltres es fa palès en la cançó de Diguem no de Raimon, on gairebé en 

tota la cançó el Nosaltres té el paper d’experimentador: 

(40)  “Hem vist la por 

ser llei per a tots.” 

[...] Hem vist tancats 

a la presó 

homes plens de raó.” 

En aquest fragment (40) l’experimentador del verb veure és el pronom personal de tercera 

persona del plural (nosaltres) que es dedueix de la conjugació verbal del verb. Així doncs el 

Nosaltres experimenta el fet de veure com la por passa a ser una norma, una regla o una 

“llei per a tots”, és a dir, el pa de dia de molta gent, i també com es tanquen a la presó 

“homes plens de raó”. I si aquests fets els pateixen el Nosaltres, és perquè algú altre, en 

aquest cas l’Ells els provoquen. Per tant, el Nosaltres és vist discursivament com la víctima. 

(41) “Una por immensa 

que ens ha fet callar tant; 

[...] que encara ens fa callar; 

[...] que ens ha fet tant de mal, 
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és el que hem trobat.” 

En el fragment (41) de la cançó Quatre rius de sang de Raimon es pot veure com l’agent de 

l’acció és la por immensa, que representa l’Ells i que el pacient de l’acció és el Nosaltres 

traslladat en el pronom ens. Així doncs, l’acció de fer callar o fer mal s’atribueix a l’Ells i 

la pateix el Nosaltres. Així que, altra vegada, ens trobem davant del victimisme del 

Nosaltres. 

En la cançó de l’Estaca de Lluís Llach, l’estaca representa les idees immòbils del règim 

franquista i, per tant, representa l’Ells: 

(42) “Si jo l'estiro fort per aquí  

i tu l'estires fort per allà,  

segur que tomba, tomba, tomba,  

i ens podrem alliberar.” 

En aquest fragment l’estaca no es fa present discursivament amb el substantiu ni amb el 

pronom, però sí que se’n fa referència indirecta. Aquesta és el subjecte del verb tomba i és 

el pacient de l’acció (l’estaca és tombada) que és provocada pel jo i el tu, que com ja ha 

estat dit en apartats anteriors del treball, representa el Nosaltres. Aquí el Nosaltres és 

representat des d’un punt de vista heroic i valent (acció positiva), ja que vol fer caure 

l’estaca, la qual és la representació de l’opressió. Així doncs l’Ells es mostra com a derrotat 

i vençut, mentre que el Nosaltres es mostra com a vencedor. Això també passa en la cançó 

de La gallineta (43) de Lluís Llach, on la gallina representa el Nosaltres i té la intenció de 

rebel·lar-se contra de l’Ells: 

(43)  “La gallina ha dit que no,  

visca la revolució.” 

També es pot observar com el Nosaltres és l’agent del verb dir i en concret de dir que no. 

Amb això es demostra que Nosaltres és qui pren l’iniciativa de contradir o oposar-se (dir 

no) a l’Ells. Tot i que discursivament en aquest fragment no aparegui l’Ells, al llarg de la 

cançó hi apareix i es mostra com el pacient. Per tant, el Nosaltres diu que no a l’Ells. Així 

doncs, el Nosaltres torna a mostrar-se rebel.  
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4.3. La semàntica de les accions 

En aquest apartat es fa referència a quines intencions tenen els participants del discurs per 

mitjà de perífrasis verbals i els significats que es deriven d’aquestes. 

4.3.1.  Modalitat: perífrasis verbals 

La modalitat es pot fer palesa, entra d’altres coses, per mitjà de perífrasis de dos tipus: 

modals o aspectuals. Les modals són les que apareixen explicades en l’apartat 4.3.1.1 i les 

modals apareixen en l’apartat 4.3.1.2. 

4.3.1.1. Perífrasis modals 

En les cançons hi ha perífrasis d’intencionalitat, les quals es construeixen de la forma 

següent: voler+ infinitiu.  

Autor Cançó Fragment 

Raimon T’adones, amic “si no volem perdre-ho tot” 

Lluís Llach 

  

La gallineta “no vull pondre cap més ou” 

Silenci “que no vull esperar” 

El Jorn dels miserables “(misèria) i la vull guardar amb mi” 

Maria del Mar Bonet 

 

Aquest temps de calabruix “i jo que volia cantar” 

Es fa llarg esperar “i les hores no volen fugir” 

 

En aquestes perífrasis es veu clarament que l’agent de l’acció té una intenció, ja que “vol  

alguna cosa” i, per tant, es pot veure què és el que desitja l’emissor. Si ens hi fixem bé, les 

tres primeres i la última són perífrasis verbals negades i, per tant, es demostra que el 

Nosaltres té la intenció de no voler “perdre-ho tot”, no voler “pondre cap més ou” i de no 

voler “esperar”. En el cas de l’última és una negació que té per subjecte les hores, és a dir, 

el temps, que “no vol fugir”, amb la qual cosa es pressuposa el fet que el temps passa lent i, 

tenint en compte que el temps passa ràpid quan estàs bé i lent quan no ho estàs, es 

pressuposa que el Nosaltres està passant per una mala època. En les perífrasis positives, la 

quarta i la cinquena, es veu la intenció del Nosaltres de voler “cantar” i voler “guardar la 

misèria”.  

Taula 4: Recull de perífrasis modals d’intencionalitat presents en el corpus. 
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Un dels altres tipus de perífrasi modals són les d’obligació. Les trobades en el corpus es 

formen amb haver de + infinitiu o caldre + infinitiu.  

Autor Cançó Fragment 

Raimon T’adones, amic “(...)hem de sortir al carrer, junts (...)” 

Lluís Llach  

 

El Jorn dels 

miserables 

“caldrà buscar nous camins (...) potser cal ser 

gos des d’ara (...) que poca esperança tinc, 

potser caldrà deixar-la” 

Companys, no és això “Potser cal ser valents (...) ens diran que ara cal 

esperar” 

Maria del Mar Bonet Ànima morta “L’un va haver d’anar a la guerra, l’altre va 

haver de morir.” 

 

Aquestes són perífrasis que expressen obligació, el fet que determinada acció s’hagi de dur 

a terme. Si ens hi fixem bé, hi ha tres perífrasis que perden certa intensitat d’obligació quan 

es col·loca al davant la paraula potser (“potser caldrà deixar-la”, “potser cal ser valents”, 

“potser cal ser gos des d’ara”). Amb excepció d’aquestes tres, les altres són obligacions 

rotundes. En la primera, Raimon apel·la al receptor, el qual engloba en el Nosaltres, i 

mostra com una obligació el fet que “hagi de sortir al carrer”. Lluís Llach empra el verb 

d’obligació caldre i també formula un seguit d’obligacions, igual que Raimon, destinades al 

receptor que forma part del Nosaltres: “cal buscar nous camins”, “cal esperar”, “caldrà 

deixar-la”. Finalment, Maria del Mar Bonet, fa referència a l’Ells, el qual va obligar certa 

persona a anar a la guerra (“va haver d’anar a la guerra”) i a certa altra a morir (“va haver 

de morir”). Així doncs, en aquest exemple es pot veure com s’emfatitza la part negativa de 

l’Ells, els quals obliguen a anar a la guerra i, fins i tot, a morir.  Tanmateix, la majoria de 

perífrasis d’obligació fan referència a allò que cal que faci el Nosaltres per tirar endavant i 

vèncer l’estat en què es troba.  

4.3.1.2. Perífrasi aspectuals 

Les perífrasis verbals aspectuals ens donen informació sobre l’espai temporal i la duració 

de les accions. Tot i que pugui semblar que, a primer cop d’ull, aquestes no ens siguin tan 

Taula 5: Recull de perífrasis modals d’obligació presents en el corpus. 
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útils per esmicolar la ideologia, també ho són, ja que determinen si una acció ha estat 

reiterada o ha durat molt, etc.  

Si ens fixem en les perífrasis verbals duratives, trobem dos exemples, que tenen la mateixa 

estructura (estar + V en gerundi), resumides en la taula següent: 

Autor Cançó Fragment 

Raimon Jo vinc d’un silenci “mentre homes i dones estant 

treballant [...]” 

Maria del Mar Bonet Aquest temps de calabruix “jo que estava florint” 

 

El primer exemple, agafat d’una cançó de Raimon, ens dona a entendre que homes i dones 

fa referència al Nosaltres i que aquests estant treballant, per tant, els dóna la categoria de 

gent de classe treballadora que duen a terme la seva feina contínuament i que no sembla 

que hagin de deixar de fer-la (sinó es podria dir “homes i dones que han treballat”), per la 

qual cosa es pressuposa que la condició de treballador en el moment present en què es va 

emetre aquest discurs era una condició durativa. 

En el segon exemple de la cançó de Maria del Mar Bonet, la perífrasi és en passat (estava 

florint), cosa que significa que en el moment present d’emissió de la cançó ja no està 

florint. Això, en sentit metafòric, significa que era feliç, i gràcies a la perífrasi es pot 

implicar que ara ja no. Això demostra que el temps passat era bo, però que en el moment 

present (de la cançó) hi ha hagut algun esdeveniment que l’ha fet infeliç o que no li ha 

permès tenir llibertat d’expressió: el franquisme i l’opressió.  

L’altre tipus de perífrasi aspectual és la reiterativa i n’apareixen dues en el corpus. 

Aquestes tenen l’estructura següent: V (anar) + gerundi/ V (tornar) + a + infinitiu. 

Autor Cançó Fragment 
Raimon 

 

Jo vinc d’un silenci “de gent que va alçant-se” 

T’adones, amic “ens van posant el futur a l’esquena (...) ens el 

van robant (...)” 

Maria del Mar Bonet Es fa llarg esperar “s’espera que tot ja s’acabi per tot d’una tornar 

a començar” 

Taula 6: Recull de perífrasis aspectuals duratives presents en el corpus. 

Taula 7: Recull de perífrasis aspectuals reiteratives presents en el corpus. 



42 

 

En els dos primers exemples trobem el verb anar seguit d’un gerundi. El verb anar utilitzat 

com a verb auxiliar denota una repetició i al mateix temps una durada. En el primer cas 

extret del corpus es vol fer referència al fet que el Nosaltres, palès en la forma lingüística 

de gent, “va alçant-se”, és a dir, l’acció d’”alçar-se” contra el règim es reitera. En el segon 

cas, l’agent de la perífrasi és l’Ells i la perífrasi denota que a poc a poc, reiteradament, 

aquest “posa el futur a l’esquena” i “roba el futur” al Nosaltres.  

4.3.2. Les accions 

Després d’haver analitzat quin paper temàtic (cfr. supra 4.2.1)  es dóna als participants del 

discurs, és important saber quin tipus d’accions se’ls atribueixen per mitjà d’una anàlisi de 

la semàntica dels verbs.  

Quant al Nosaltres, sembla que hi ha accions que són de caire positiu, lluitador, de voler 

sortir de la situació en la qual es troben:  

Autor Cançó Fragment Verb Connotació 
Raimon Jo vinc d’un 

silenci 

“[...] de gent que va alçant-se des 

dels fons dels segles” 

alçar-se lluita 

Maria del 

Mar Bonet 

Aquest temps de 

calabruix 

“ [...] i jo no em puc esperar: 

se'm floreixen les cançons.” 

no poder 

esperar 

impaciència 

 Es fa llarg 

esperar 

“perquè esperes, esperes i esperes 

i vols demà, però encara és ahir” 

esperar esperança 

voler desig 

Lluís Llach Novembre 72 “[...] de tants anys que se 

t’escapen, buscant la llum d’un 

sol [...]” 

buscar esperança 

Companys, no  

és això 

“Si cal, refarem tots els signes 

d’un present tan difícil i esquerp, 

[...]” 

refer reviure 

 L’estaca “ens podrem alliberar […]” alliberar llibertat 

 

 

Tanmateix, també s’atribueixen verbs que tenen una connotació negativa i que es mostren 

des d’una vessant victimista, és a dir, el Nosaltres passa a ser l’experimentador o el pacient 

d’accions negatives: 

 

 

Taula 8: Recull de selecció de verbs amb connotació positiva respecte del Nosaltres trobats en el corpus. 
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Autor Cançó Fragment Verb Connotació 
Maria del 

Mar Bonet 

Què volen 

aquesta gent? 

“Li venia un tremolor tement un 

truc a trenc d'alba.” 

témer 

 

por 

“[...] darrere xislca la mare.” xisclar desesperació 

Lluís Llach La gallineta “A canvi d'algun gra de blat  

m'heu tret la força de volar […]” 

treure pèrdua 

Companys, no  

és això 

“[…] pel que varen morir tantes 

flors, pel que vàrem plorar tants 

anhels.” 

morir 

plorar 

tristesa, absència 

de vida 

 

 

Pel que fa a l’Ells, totes les accions que se li atribueixen són negatives i d’opressió vers el 

Nosaltres, cosa que es fa palesa en la semàntica dels verbs.  

 

Autor Cançó Fragment Verb Connotació 
Raimon T’adones, amic “ens amaguen la història [...]” amagar invisibilitat 

“ens el van robant […]” robar pèrdua 

Sobre la pau “tanca les boques, lliga les mans 

[...] fa molt més mal” 

tancar  

lligar 

submissió 

 

fer mal dolor 

Maria del 

Mar Bonet 

Aquest temps de 

calabruix 

“i mos llevaran ses festes que 

mos queda per cantar” 

llevar
3
  pèrdua 

Lluís Llach La gallineta “m’heu tret la força de volar” treure pèrdua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Variació valenciana del verb prendre.  

Taula 9: Recull de selecció de verbs amb connotació negativa respecte del Nosaltres trobats en el corpus. 

 

Taula 10: Recull de selecció de verbs amb connotació negativa respecte de l’Ells trobats en el corpus. 
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5. CONCLUSIONS 

Les conclusions es dividiran en dos apartats: en el primer (4.1) es farà una breu síntesi de 

les conslusions a les quals s’han arribat i en el segon (4.2) es farà menció de quines altres 

categories d’anàlisi es podrien haver tingut en compte. 

5.1. Consecusió dels objectius 

En aquest treball s’ha intentat reflectir com es construeix la identitat per mitjà d’una anàlisi 

crítica del discurs, tenint en compte un seguit d’elements discursius, sintàctics i semàntics. 

La importància del context s’ha fet evident al llarg de l’anàlisi, per això també s’ha fet un 

treball de recerca previ del context social i polític en què van emergir les cançons que s’han 

analitzat. El corpus ha estat constituït de set cançons amb un rerefons politicosocial de tres 

autors diferents: Raimon, Maria del Mar Bonet i Lluís Llach. 

L’anàlisi s’ha fet en base de la polarització entre dues identitats representades pel Nosaltres 

i l’Ells, respectivament. S’ha pogut comprovar com l’oposició d’una identitat amb una altra 

provoca que s’accentuïn els trets que les diferencien i, en definitiva, són aquests trets els 

que acaben conformant les característiques distingibles d’aquella identitat. Per tant, el 

discurs s’articula com una pugna entre aquests trets, que es manifesten de formes molt 

diverses. Com que el discurs es teixeix des de la perspectiva del Nosaltres, les qualitats 

negatives de l’Ells s’intensifiquen, mentre que les del Nosaltres es mitiguen o s’ometen, i 

les qualitats positives del Nosaltres s’emfatitzen i les de l’Ells es mitiguen o s’ometen. 

Així, el Nosaltres es mostra com la víctima, cosa que fa implícit el fet que l’Ells n’és 

l’opressor. 

Paral·lelament, s’ha pogut comprovar com elements com la metàfora o l’al·lusió el·líptica 

dels participants del discurs són força recurrents, pel fet que els compositors componien 

dins d’una llibertat d’expressió que la dictadura limitava. Tanmateix, el missatge que es pot 

llegir, sovint entre línies, és clar: el règim està oprimint una identitat que cal que lluiti per 

poder sortir a la llum i expressar-se lliurement. 

Quant als autors, n’hi ha de més directes que d’altres. Mentre que Raimon s’implica molt 

en el missatge de les cançons, és a dir, ell apareix en primera persona en el discurs, emprant 
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el pronom de primera persona del singular en algunes cançons de forma reiterada, d’altres 

com Maria del Mar Bonet, tot i fer-ho en algunes ocasions, opten per emprar el pronom 

nosaltres, com Lluís Llach. Aquest fet també es fa palès en l’ús de les perífrasis verbals 

d’obligació. Mentre que Raimon les construeix amb el verb haver de que demana un 

subjecte, cosa que mostra que ell es mostra com a implicat en la identitat del Nosaltres, 

Lluís Llach ho fa de forma més subtil, fent servir perífrasis modals d’obligació amb el verb  

impersonal caldre, de manera que ell es mostra com a implicat indirecte en el missatge. En 

el cas de Maria del Mar Bonet, les cançons tenen menys contingut ideològic que les de 

Raimon o Lluís Llach. Tanmateix, la seva ideologia es fa present, de vegades de passada, 

en gran part de les cançons analitzades. 

Sembla, doncs, que la manera com es construeix la identitat, tot i que aquesta sigui la 

mateixa i, per tant, tingui trets en comú, també té un gran component personal, ja que cada 

autor la construeix d’una manera diferent i li dona nivells d’èmfasi o d’importància 

diferents. Això reforça la idea que, tot i que un col·lectiu comparteixi una ideologia, no es 

pot oblidar el fet que aquest grup social està compost d’individus que, al mateix temps, 

interpreten aquella identitat de la seva manera. 

En definitiva, qualsevol discurs, tant sigui oral com escrit, emès de manera intencionada o 

no, s’articula en base d’una ideologia, d’una manera d’entendre la realitat que difícilment et 

permet ser objectiu.  

5.2. Altres possibles categories d’anàlisi 

Aquest treball és una porta oberta a l’anàlisi del contradiscurs. Fins ara, s’han fet força 

anàlisi del discurs de les elits, però, en aquest cas, s’ha analitzat la resposta a aquest discurs. 

Això significa que s’ha fet èmfasi en l’ànalisi d’un discurs construït per un grup que estava 

sotmès al poder d’un altre que, al mateix temps, articulava el seu propi discurs. 

De totes maneres, seria interessant ampliar el corpus amb més cançons dels mateixos autors 

també amb una major varietat d’autors. Això hauria donat una visió molt més global de 

quines maneres tenien els autors de construir la identitat amb la qual tot un poble es podia 

sentir identificat. Quant a les categories d’anàlisi, se’n podrien haver tingut en compte 
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d’altres, com ara els temps verbals o les tematitzacions, així com també es podria  

aprofundir més en alguns dels aspectes ja presents en aquest treball. 
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7. ANNEX 

 

En aquest annex apareix el material utilitzat per a dur a terme el treball. Està dividit en dos 

apartats: 7.1. que és pròpiament el corpus on es recullen les cançons dels tres cantants i 7.2. 

on es recullen les taules d’anàlisi. 

7.1. Corpus 

En aquest apartat es recullen les cançons que s’han analitzat per a dur a terme el treball, 

extretes de Camp (2011) i Soldevila (1984). 

7.1.1. Cançons de Raimon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL VENT 

 

Al vent, 

la cara al vent, 

el cor al vent, 

les mans al vent, 

al vent del món. 

I tots, 

tots plens de nit, 

buscant la llum, 

buscant la pau, 

buscant a déu, 

al vent del món. 

La vida ens dóna penes, 

ja el nèixer és un gran plor: 

la vida pot ser eixe plor; 

però nosaltres 

al vent, 

la cara al vent, 

el cor al vent, 

les mans al vent, 

al vent del mon. 

I tots, 

tots plens de nit, 

buscant la llum, 

buscant la pau, 

buscant a déu, 

al vent del món. 

 

QUATRE RIUS DE SANG 

 

Com sobre l'arbre sec 

i la terra eixuta 

cau la pluja en ple estiu, 

voldria que les paraules 

arribassen ací. 

Quatre rius de sang, 

terra polsosa i vella, 

corral ple de baralles 

entre els que es diuen 

germans, 

és el que hem trobat. 

Una por immensa 

que ens ha fet callar tant; 

una por immensa 

que encara ens fa callar; 

una por immensa 

que ens ha fet tant de mal, 

és el que hem trobat. 

I els quatre rius de sang 

cada vegada mes grans 

i un espès silenci 

tallaven tantes mans ... 

I amb tot un passat nostre 

sabem el que volem 

des d'aquesta terra, germans, 

la dels quatre rius de sang. 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jo vinc d'un silenci 

que romprà la gent 

que ara vol ser lliure 

i estima la vida, 

que exigeix les coses 

que li han negat. 

Jo vinc d'un silenci 

antic i molt llarg, 

jo vinc d'un silenci 

que no és resignat. 

 

D'UN TEMPS, D'UN PAÍS 

 

D'un temps que serà el nostre, 

d'un país que mai no hem fet, 

cante les esperances 

i plore la poca fe. 

No creguem en les pistoles: 

per a la vida s'ha fet l'home 

i no per a la mort s'ha fet. 

No creguem en la misèria, 

la misèria necessària, diuen, 

de tanta gent. 

D'un temps que ja és un poc 

nostre, 

d'un país que ja anem fent, 

cante les esperances 

i plore la poca fe. 

Lluny som de records inútils 

i de velles passions, 

no anirem al darrera 

d'antics tambors. 

D'un temps que ja és un poc 

nostre, 

d'un país que ja anem fent, 

cante les esperances 

i plore la poca fe. 

 

JO VINC D'UN SILENCI  

 

Jo vinc d'un silenci 

antic i molt llarg 

de gent que va alçant-se 

des del fons dels segles, 

de gent que anomenen 

classes subalternes, 

jo vinc d'un silenci 

antic i molt llarg. 

Jo vinc de les places 

i dels carrers plens 

de xiquets que juguen 

i de vells que esperen, 

mentre homes i dones 

estan treballant 

als petits tallers, 

a casa o al camp. 

Jo vinc d'un silenci 

que no és resignat, 

d'on comença l'horta 

i acaba el secà, 

d'esforç i blasfèmia 

perquè tot va mal: 

qui perd els orígens 

perd identitat. 

Jo vinc d'un silenci 

antic i molt llarg, 

de gent sense místics 

ni grans capitans, 

que viuen i moren 

en l'anonimat, 

que en frases solemnes 

no han cregut mai. 

Jo vinc d'una lluita 

que és sorda i constant, 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T'ADONES, AMIC 

 

T'adones, company, 

que a poc a poc ens van posant el futur 

a l'esquena; 

t'adones, amic. 

 

T'adones, company 

que ens el van robant cada dia que 

passa; 

t'adones, amic. 

 

T'adones, company, 

que fa ja molts anys 

que ens amaguen la història 

i ens diuen que no en tenim; 

que la nostra és la d'ells, 

t'adones, amic. 

 

T'adones, company, 

que ara volen el futur 

a poc a poc, dia a dia, nit a nit; 

t'adones, amic. 

 

T'adones, company, 

no volen arguments, 

usen la força, 

t'adones, amic. 

 

T'adones, company, 

que hem de sortir al carrer 

junts, molts, com més millor, 

si no volem perdre-ho tot, 

t'adones, amic. 

 

T'adones, company, 

t'adones, amic. 

 
 

 

DIGUEM NO 

 

Ara que som junts 

diré el que tu i jo sabem 

i que sovint oblidem: 

 

Hem vist la por 

ser llei per a tots. 

Hem vist la sang 

-que sols fa sang- 

ser llei del món. 

 

No, 

jo dic no, 

diguem no. 

Nosaltres no som d'eixe món. 

 

Hem vist la fam 

ser pa 

dels treballadors. 

 

Hem vist tancats 

a la presó 

homes plens de raó. 

 

No, 

jo dic no, 

diguem no. 

Nosaltres no som d'eixe món. 

 

No, 

diguem no. 

Nosaltres no som d'eixe món. 
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 SOBRE LA PAU 

 

a Ernesto Guevara 

De vegades la pau 

no és mes que por: 

por de tu, por de mi, 

por dels homes que no volem la nit. 

De vegades la pau 

no és mes que por. 

De vegades la pau 

fa gust de mort. 

Dels morts per sempre, 

dels que són nomes silenci. 

De vegades la pau fa gust de mort. 

De vegades la pau 

és com un desert 

sense veus ni arbres, 

com un buit immens on moren els 

homes. 

De vegades la pau 

és un desert. 

De vegades la pau 

tanca les boques 

i lliga les mans, 

només et deixa les cames per fugir. 

De vegades la pau. 

De vegades la pau 

no és més que això: 

una buida paraula 

per a no dir res. 

De vegades la pau. 

De vegades la pau 

fa molt més mal; 

de vegades la pau 

fa molt més mal. 

De vegades la pau. 
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7.1.2. Cançons de Maria del Mar Bonet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÈ VOLEN AQUESTA GENT 

 

De matinada han trucat, 

són al replà de l'escala; 

la mare quan surt a obrir 

porta la bata posada. 

 

Què volen aquesta gent 

que truquen de matinada? 

 

"El seu fill, que no és aquí?" 

"N'és adormit a la cambra. 

Què li volen al meu fill?" 

El fill mig es desvetllava. 

 

La mare ben poc en sap, 

de totes les esperances 

del seu fill estudiant, 

que ben compromès n'estava. 

 

Dies fa que parla poc 

i cada nit s'agitava. 

Li venia un tremolor 

tement un truc a trenc d'alba. 

 

Encara no ben despert 

ja sent viva la trucada, 

i es llença pel finestral, 

a l'asfalt d'una volada. 

 

Els que truquen resten muts, 

menys un d'ells, potser el que mana, 

que s'inclina pel finestral. 

Darrere xiscla la mare. 

 

De matinada han trucat, 

la llei una hora assenyala. 

Ara l'estudiant és mort, 

n'és mort d'un truc a trenc d'alba. 

 
 

 

ÀNIMA MORTA 

 

N'eren dos enamorats 

que estaven fora de sí: 

l'un va haver d'anar a la guerra, 

l'altre va haver de morir. 

 

Quan ne torna de la guerra 

troba l'amor enterrada; 

ja n'agafa la guitarra 

i a la sepultura anava. 

 

Quan n'és a la sepultura 

ja se'n posava a tocar; 

quan n'és a la sepultura 

ja se'n posava a cantar. 

 

Desperta't, ànima morta, 

desperta-te'n de ton son, 

que si tu no te'n despertes 

te'n faré despertar jo. 

 

Per l'amor que me'n portaves 

no me'n vinguis a buscar, 

que si tu ara em veiessis, 

de por et faria marxar. 

 

Tu, de por, no me'n faries, 

ni jo te'n faria a tu, 

perquè tot seguit vindria 

a la sepultura amb tu. 

 

A la pedra de la tomba 

tres ratlles hi vaig escriure: 

"Jo en sóc morta per l'amor, 

sense l'amor no es pot viure. 
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INICI DE CAMPANA 

  

Inici de campana 

efímer entre els arbres 

-fora porta- de tarda. 

La pols dels blats apaga 

un or trèmul en punxes 

blanquinoses de plana. 

L'àmbit vincla i perdura 

comiats d'enyorances 

d'avui mateix. Desvari 

de vies solitàries. 

Argila i calç. Finestres 

de la casa tancada, 

quan torno, d'horabaixa, 

girant-me adesiara. 

 

CARTA A L’EXILI 

 

Ara m'escrius molt més sovint 

i és sempre trist el missatge; 

sent allunyar-se aquells matins 

que em duien les teves cartes. 

Si vols escriure un cant d'ocells 

entre les teves lletres, 

a mi m'arriba un mocador 

enllagrimat d'absències. 

 

Volem escriure't de tot el món, 

posarem flors al sobre: 

un poc d'espígol i de fonoll, 

tres margalides blanques, 

un glop de mar i un tros de cel, 

un tremolor dels arbres, 

una misèria, uns records: 

tots els que tu em deixares. 

 

Un glop de mar i un tros de cel, 

un tremolor dels arbres, 

una misèria, ja ho sabem: 

el que podem donar-te. 

 

 

 
 
 

 

RONDA AMB FANTASMES 

(Bartomeu Roselló-Pòrcel + Maria del 

Mar Bonet) 

 

Les filles del silenci present i vigilant 

em porten sempre la perversa llunyania, 

saben el meu espant, 

el meu instant d'espant, 

d'isolament, malenconia i agonia. 

Oh ciutat dels terrors, entre les avingudes 

estèrils arbres lívids de la tardor, 

viuré l'hora impura de les aspres angúnies 

mudes, 

amb la por de morir tot sol en el carrer. 

 

Terror entre les sales buides, 

quan veig el llit amb el mort 

viu entre els llençols i serenades a la plaça 

i remor de gavinets enfora, 

més terrible per tantes coses 

endevinades durant la fuga 

per les fosques allà on plora 

l'esquelet mossegat pels gossos de la nit. 

 

Les filles del silenci presents i vigilants 

em porten sempre la perversa llunyania 

saben el meu espant, 

el meu instant d'espant, 

d'isolament malenconia i agonia. 

Oh ciutat dels terrors, entre les avingudes 

estèrils arbres lívids de la tardor, 

viuré l'hora impura de les aspres angúnies 

mudes, 

amb la por de morir tot sol en el carrer. 

 
 

http://www.viasona.cat/grup/maria-del-mar-bonet/sempre/inici-de-campana
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AQUEST TEMPS DE 

CALABRUIX 

 

Dins el jardí de ca meva 

ha caigut gran pedregada, 

i jo que estava florint 

ne tenc l'esquena mullada. 

 

Les abelles esperant 

culet inquiet dins la casa, 

i jo que volia cantar 

tenc la cançó inundada. 

 

La perera que ja reia 

té el somriure censurat, 

i jo que encalçant l'abril 

tenc el cos gelat de març. 

 

Les anèmones vermelles 

i les margarides blanques, 

i jo que em veig tota verda 

florint pobres esperances. 

 

El mes de transformacions 

és abril i ara som març, 

i jo no em puc esperar: 

se'm floreixen les cançons. 

 

Se'm floreixen les cançons 

aquest temps de calabruix, 

i ara diuen que es govern 

prepara ses eleccions. 

 

Prepara ses eleccions 

i que tot s'apujarà 

i mos llevaran ses festes 

que mos queda per cantar. 

 

 
 

 

ES FA LLARG ESPERAR 

 

Oh que llarga es fa sempre l'espera 

quan s'espera que vindrà el pitjor 

i que trista i que llarga és l'espera 

quan s'espera la mort de l'amor. 

Quan s'espera que tot ja s'acabi 

per tot d'una tornar a començar 

quan s'espera que el món tot s'enfonsi 

per tornar-lo a edificar, 

es fa llarg, es fa llarg esperar. 

 

I es fa trist esperar cada dia 

el cel roig i el sol que ja se'n va, 

i es fa fosc esperar cada dia 

perquè el sol no se'n vol anar mai 

perquè els dies se'n van sense pressa 

i les hores no volen fugir 

perquè esperes, i esperes, i esperes 

i vols demà, però encara és ahir, 

es fa trist, es fa trist esperar! 

 

I es fan lents els matins i les tardes 

quan l'espera et desvetlla el neguit. 

I es fan grises les llargues lentes tardes 

perquè et sens amb el cor ensopit, 

perquè sents que tens l'ànima morta 

i ho veus tot, tot el món molt confós 

perquè et trobes amb les portes closes 

i tancat com un gos rabiós, 

es fa fosc, es fa fosc esperar! 

 

I es fan grises les hores d'espera 

quan no plou però veus el cel plujós. 

I es fan llargues les grises esperes 

quan la fi sents a prop per tots dos 

quan fa dies que ni xiules ni cantes 

i fa temps que vas fer l'últim somrís 

quan al cor sents la mort i t'espantes 

al pensar potser és l'últim avís, 

es fa gris, es fa gris esperar! 
 
 
 

 

http://www.viasona.cat/grup/maria-del-mar-bonet/alenar/es-fa-llarg-esperar
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7.1.1. Cançons de Lluís Llach 

L’ESTACA  

 

L'avi Siset em parlava  

de bon matí al portal  

mentre el sol esperàvem  

i els carros vèiem passar.  

 

Siset, que no veus l'estaca  

on estem tots lligats?  

Si no podem desfer-nos-en  

mai no podrem caminar!  

 

Si estirem tots, ella caurà  

i molt de temps no pot durar,  

segur que tomba, tomba, tomba  

ben corcada deu ser ja.  

 

Si jo l'estiro fort per aquí  

i tu l'estires fort per allà,  

segur que tomba, tomba, tomba,  

i ens podrem alliberar.  

 

Però, Siset, fa molt temps ja,  

les mans se'm van escorxant,  

i quan la força se me'n va  

ella és més ampla i més gran.  

 

Ben cert sé que està podrida  

però és que, Siset, pesa tant,  

que a cops la força m'oblida.  

Torna'm a dir el teu cant:  

 

Si estirem tots, ella caurà...  

 

L'avi Siset ja no diu res,  

mal vent que se l'emportà,  

ell qui sap cap a quin indret  

i jo a sota el portal.  

 

I mentre passen els nous vailets  

estiro el coll per cantar  

el darrer cant d'en Siset,  

el darrer que em va ensenyar.  

 

Si estirem tots, ella caurà...  

 
 

LA GALLINETA 

 

La gallineta ha dit que prou,  

ja no vull pondre cap més ou,  

a fer punyetes aquest sou  

que fa tants anys que m'esclavitza.  

 

I si em vénen ganes de fer-ne  

em faré venir un restrenyiment,  

no tindrà cap més ou calent  

el que de mi se n'aprofita.  

 

La gallina ha dit que no,  

visca la revolució.  

 

A canvi d'algun gra de blat  

m'heu tret la força de volar  

però, us ho juro, s'ha acabat!  

Tinc per davant tota una vida  

i no pateixo pel destí,  

que un cop lliurada del botxí  

no ha d'haver-hi cap perill  

perquè m'entengui amb les veïnes.  

 

La gallina ha dit que no,  

visca la revolució.  

 

I els galls que amb mi hauran de 

dormir  

els triaré sans i valents,  

que n'estic farta d'impotents  

que em fan passar nits avorrides.  

Que quedi clar per sempre més,  

que jo de verge no en tinc res,  

i que, posats a fer, no em ve  

d'un segon restrenyiment.  

 

La gallina ha dit que no,  

visca la revolució.  
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SILENCI 

 

Si m'heu de fer callar 

que sigui ara, 

ara que puc dir no, 

i res teniu per a comprar-me. 

 

Que no vull esperar. 

Que sigui ara! 

Ara que puc sentir 

el pes de tanta basarda. 

 

Que no em sap cap greu 

dur la boca tancada, 

sou vosaltres qui heu fet 

del silenci paraules. 

 

Que no vull esperar 

que el temps rovelli l'arma, 

que no vull que la por 

tingui més temps per a guanyar-me. 

 

Si m'heu de fet callar 

que sigui ara, 

ara que tinc les mans 

per a canviar de guitarra. 

 

COMPANYS, NO ÉS AIXÒ 

 

No era això, companys, no era això  

pel que varen morir tantes flors,  

pel que vàrem plorar tants anhels.  

Potser cal ser valents altre cop  

i dir no, amics meus, no és això.  

 

No és això, companys, no és això,  

ni paraules de pau amb garrots,  

ni el comerç que es fa amb els 

nostres drets,  

drets que són, que no fan ni desfan  

nous barrots sota forma de lleis.  

 

No és això, companys, no és això;  

ens diran que ara cal esperar.  

I esperem, ben segur que esperem.  

És l’espera dels que no ens aturarem  

fins que no calgui dir: no és això. 
 

 

 

 
 

EL JORN DELS MISERABLES 

 

Que poques paraules tinc  

i les que us dic són tan gastades...  

Caldrà buscar nous camins  

on no calguin les paraules.  

 

Que poca força que tinc  

tants de cops l'he malmenada...  

La vull tota per demà  

quan la gesta porti l'alba.  

 

Quanta ràbia que tinc,  

potser cal ser gos des d'ara,  

quanta ràbia que tinc  

i no vull pas oblidar-la.  

 

Que poca esperança tinc,  

i potser caldrà deixar-la,  

que no sigui que esperar  

ens allunyi més dels actes.  

 

Quanta misèria que tinc  

sota els peus, damunt l'espatlla,  

i la vull guardar amb mí  

fins al jorn dels miserables. 

 

 



58 

 

NOVEMBRE 72  

 

Tens por, company,  

del batec de cada vespre,  

del so d'un timbre esquerp,  

o la clau que obre la porta.  

 

Tinc por, company.  

 

Tens por, company,  

d'un silenci ple de reixes,  

del ferro que ha esquinçat  

la raó que a prop sanglota.  

 

Tinc por, company.  

 

Cavalls damunt del pit,  

olor de cos ferit.  

Record de cada ahir  

en què els ulls han après  

a mirar sense llum  

un camí a on anar.  

 

Tens por, company,  

de tants anys que se t'escapen  

buscant la llum d'un sol  

que ha d'haver-hi a prop la casa  

 

Tinc por, company.  

 

 

 
 

NO ABARATEIXIS EL SOMNI 

 

No abarateixis el somni,  

res més que això tinc per dir-te, si 

vols.  

No abarateixis el somni,  

que és com l’estel que hi ha al fons 

del camí.  

 

Si cal, refarem tots els signes  

d’un present tan difícil i esquerp,  

però no abarateixis el teu somni mai 

més.  

 

Que ens han fet preu per viure  

i el viure a voltes té el preu de dir 

prou.  

Prou de renúncies mediocres  

que no ens permeten la història 

dempeus.  

 

Si cal, conviurem la misèria,  

però ha de ser sense engany, 

dignament,  

prou d’amenaces innobles  

amb la fam i el tronar dels canons.  

 

No abarateixis el somni,  

el teu estel que hi ha al fons del 

camí,  

no abarateixis el somni  

o et donaràs per menyspreu tu 

mateix.   
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7.2. Taules d’anàlisi 

Per a fer referencia a l’autor i a la seva cançó, s’ha escrit la inicial del nom de l’autor, dos 

punts i la cançó (exemple: “R: Jo vinc d’un silenci”). 

7.2.1. Recursos discursius 

7.2.1.1. El jo i el nosaltres: la referència 

Nosaltres 

nosaltres jo jo + tu 

Explícit 

“nosaltres no som d’eixe 

món” 

(R: Diguem no) 

 

“però nosaltres al vent (...)” 

(R: Al vent) 

 

El·líptic 

“Hem vist la por ser llei per a 

tots. Hem vist la sang –que 

sols fa sang- ser llei del 

món.” 

(R: Diguem no) 

 

“Hem vist la fam ser pa dels 

treballadors” 

(R: Diguem no) 

 

“mentre el sol esperàvem” 

(LL: L’estaca) 

 

Explícit 

“jo vinc [...] de gent sense 

místics ni grans capitans” 

(R: Jo vinc d’un silenci) 

 

“i jo que estava florint” 

(MMB: Aquest temps de 

calabruix) 

 

“jo que em veig tota verda 

florint pobres esperances” 

(MMB: aquest temps de 

calabruix) 

 

El·líptic 

“tenc la cançó innundada” 

(MMB: aquest temps de 

calabruix) 

 

“que no vull esperar que el 

temps rovelli l’arma” 

(LL: Silenci) 

 

“ara que tinc les mans per a 

canviar de guitarra.” 

(LL: Silenci) 

 

“viuré l’hora impura de les 

aspres angúnies (...)” 

(MMB: Ronda amb 

fantasmes) 

 

“diré el que tu i jo sabem” 

(R: Diguem no) 

 

“si jo l’estiro fort per aquí i 

tu l’estires fort per allà” 

(LL: L’estaca) 

Impersonal 

“[...] Potser cal ser valents 

altre cop 

i dir no, amics meus, no és 

això.” 

(LL: Companys no és això) 

 

Altres 

“tots plens de nit, buscant la 

llum, buscant la pau, buscant 

a déu” 

(R: Al vent) 

 

“Tens por, company, d’un 

silenci ple de reixes del ferro 

[...]” 

“ [...] que a poc a poc ens van 

posant el futur a l’esquena; 

t’adones, amic.” 

(R: T’adones, amic) 
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Ells 

ella ells vosaltres 

“Si estirem tots, 

ella caurà i molt 

de temps no pot 

durar [...]” 

(ús metafòric) 

(LL: L’estaca) 

 

 

Explícit 

“que la nostra és la d’ells” 

(R: T’adones, amic) 

 

“menys un d’ells, potser el 

que mana” 

(MMM: Què volen aquesta 

gent?) 

 

El·líptic 

“poc a poc ens van posant el 

futur a l’esquena (...) que ens 

el van robant” 

(R:T’adones, amic) 

 

“i ara diuen que es govern 

prepara ses eleccions” 

(MMM: Aquest temps de 

calabruix) 

 

“que ara volen el futur” 

(R: T’adones, amic) 

“De matinada han trucat, 

la llei una hora assenyala.” 

(MMM: Què volen aquesta 

gent?) 

Explícit 

“sou vosaltres qui heu fet del silenci 

paraules” 

(LL: Silenci) 

 

El·líptic 

“si m'heu de fer callar que sigui ara” 

(LL: Silenci) 

 

“a canvi d’un gra de blat, m'heu tret 

la força de volar” 

“[...] i res teniu per a comprar-me.” 

(LL: La gallineta) 

 



61 

 

7.2.1.2. Polifonia: la ironia i la negació 

 Nosaltres Ells 

Verbs en 

negació 

“no anirem al darrera d’antics tambors 

(...) no creguem en les pistoles (...) no 

creguem en la misèria” 

(R: D’un temps, d’un país”) 

 

“(...) molts, com més millor si no volem 

perdre-ho tot (...)” 

(R: T’adones, amic) 

 

“dies fa que parla poc” 

(MMB: Què volen aquesta gent?) 

 

“Jo no em puc esperar” 

(MMB: Aquest temps de calabruix) 

 

“no vull pondre cap més ou (...) no 

pateixo pel destí (...)” 

(LL: La gallineta) 

 

“nous camins on no calguin les paraules 

(...) i no vull pas oblidar-la” 

(LL: El jorn dels miserables) 

 

“és l’espera dels que no ens aturarem” 

(LL: Companys no és això) 

 

“no abarateixis el somni (...) que no ens 

permeten (...)” 

(LL: No abarateixis el somni)  

“diuen que no en tenim” 

(R: T’adones, amic) 

“i molt de temps no pot durar 

(...) 

(LL: L’estaca) 

Ironia  “De vegades la pau no és més  

que por [...]de vegades la pau  

fa gust de mort [...] De 

vegades la pau tanca les  

boques i lliga les mans [...] De  

vegades la pau no és més que  

això: una buida paraula per a  

no dir res” 

(R: Sobre la pau) 
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7.2.1.3. Estructures retòriques 

 Nosaltres Ells 

metàfores “jo vinc (...) de gent sense místics ni 

grans capitans” 

(R:Jo vinc d’un silenci) 

 

“dins el jardí de ca meva ha caigut 

gran pedregada i jo que estava florint” 

(MMB: Aquest temps de calabruix) 

 

“tenc la cançó innundada” 

“jo que encalçant l’abril tenc el cos 

gelat de març” 

 “jo que em veig tota verda florint 

pobres esperances” 

(MMB: aquest temps de calabruix) 

 

“(la gallineta) no tindrà cap més ou 

calent el que de mi se n’aprofita” 

(LL: La gallineta) 

 

“que no vull esperar que el temps 

rovelli l’arma” 

“ara que tinc les mans per a canviar de 

guitarra.” 

(LL: Silenci) 

 

“Tens por, company, d’un silenci ple 

de reixes del ferro que ha esquinçat la 

raó que a prop sanglota” 

(LL: Novembre 72) 

 

“Jo vinc d'un silenci 

antic i molt llarg.” 

(R: Jo vinc d’un silenci) 

 

“potser cal ser gos des d’ara” 

(LL: El jorn dels miserables) 

 

“viuré l’hora impura de les aspres 

angúnies (...)” 

(MMB: Ronda amb fantasmes) 

 

“si jo l’estiro fort per aquí (...)” 

(LL: L’estaca) 

 

“I els quatre rius de sang cada 

vegada més grans i un espès 

silenci tallaven tantes mans” 

 “Una por immensa que ens ha 

fet callar tan; una por immensa 

que encara ens fa callar” 

(R: Quatre rius de sang) 

 

“poc a poc ens van posant el 

futur a l’esquena (...) que ens el 

van robant” 

(R:T’adones, amic) 

 

“Siset que no veus l’estaca on 

estem tots lligats?” 

“Si estirem forts, ella caurà i 

molt de temps no pot durar” 

“ben cert sé que està podrida 

(l’estaca)” 

(LL: L’estaca) 

 

“(la gallineta) no tindrà cap més 

ou calent el que de mi se 

n’aprofita” 

 “una vida (...) que un cop 

lliurada del botxí” 

(LL: La gallineta) 

 

“i res teniu per comprar-me” 

(LL: Silenci) 
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“Dels morts per sempre, dels que són 

nomes silenci” 

(R: Sobre la pau) 

 

“tots plens de nit, buscant la llum, 

buscant la pau, buscant a déu” 

(R: Jo vinc d’un silenci) 

 

“Hem vist la por ser llei per a tots. 

Hem vist la sang –que sols fa sang- ser 

llei del món.” 

(R: Diguem no) 

 

“Hem vist la fam ser pa dels 

treballadors” 

(R: Diguem no) 

 

“por dels homes que no volem la nit” 

(R: Sobre la pau) 

 

“Quan ne torna de la guerra 

troba l’amor enterrada” 

(MMB: Ànima morta) 

 

“[...] et trobes amb les portes closes i 

tancat com un gos rabiós” 

(MMB: es fa llarg esperar) 

 

“mentre el sol esperàvem” 

(LL: L’estaca) 

 

“[...] tu l’estires fort per allà, segur que 

tomba [...] ” 

(LL: L’estaca) 

 

“la gallineta ha dit que prou” 

(LL: La gallineta) 

 

“Tens por, company, d’un silenci ple 

de reixes del ferro que ha esquinçat la 

raó que a prop sanglota” 

(LL: Novembre 72) 

 

“Les filles del silenci present i vigilant 

[...]” 

(MMM: Ronda amb fantasmes) 
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metonímia “la cara al vent, el cor al vent, les 

mans al vent” 

(R: Al vent) 

 

comparacions “és com l’estel que hi ha al fons del 

camí” 

(LL: No abarateixis el somni) 

 

“com un gos rabiós” 

(MMB: Es fa llarg esperar) 

 

repeticions T'adones, company [...]  (x 7) 

T'adones, amic [...] (x 7) 

(R: T’adones, amic) 

 

No, 

jo dic no, 

diguem no. (x 3) 

(R: Diguem no) 

 

Esperar (x 12) 

(MMB: Es fa llarg esperar) 

“Al vent, 

la cara al vent, 

el cor al vent, 

les mans al vent, 

al vent del món.” 

(R: Al vent) 

 

“De vegades la pau [...]” (x 13) 

(R: Sobre la pau) 

 

“De matinada han trucat [...]” (x 

2) 

(MMB: Què volen aquesta 

gent?) 

 

“Una por immensa 

que ens ha fet callar tant; 

una por immensa 

que encara ens fa callar; 

una por immensa 

que ens ha fet tant de mal, [...]” 

(R: Quatre rius de sang) 
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7.2.2. Recursos sintàctics 

7.2.2.1. Sintaxi dels subjectes i els objectes: els papers temàtics 

Agent Pacient 

 Nosaltres  Ells Nosaltres Ells 

“jo vinc d’un silenci” 

“gent que va alçant-

se” 

(R: Jo vinc d’un 

silenci) 

“la cara al vent, el 

cor al vent [...]” 

(R: Al vent) 

“no anirem al darrere 

d’antics tambors” 

(R: D’un temps, d’un 

país) 

“volem escriure’t de 

tot lo món” 

(MMB: Carta a 

l’exili) 

“(...) jo que volia 

cantar” 

“les abelles esperant 

(...)” 

(MMB: Aquest 

temps de calabruix) 

“si jo l’estiro fort [...] 

i tu l’estires (...)” 

(LL: L’estaca) 

“la gallina ha dit que 

no” 

(LL: La gallineta) 

“conviurem en la 

misèria” 

(LL: No abarateixis 

el somni) 

“[...] i es llença pel 

finestral, a l’asfalt 

d’una volada” 

(MMM: Què volen 

aquesta gent?) 

“[...] i jo que volia 

cantar [...]” 

(MMM: Aquest 

“[...] t’adones 

company, que a poc 

a poc, ens van 

posant el futur a 

l’esquena” 

(R: T’adones, amic) 

“la misèria 

necessària, diuen, de 

tanta gent” 

(R: D’un temps, 

d’un país) 

“ens diran que ara 

cal esperar [...]” 

(LL: Companys, no 

és això) 

“una por immensa 

que encara ens fa 

callar” 

“un espès silenci 

tallaven tantes 

mans” 

(R: Quatre rius de 

sang) 

“res teniu per 

comprar-me” 

(LL: Silenci) 

“ara l’estudiant és 

mort, n’és mort d’un 

truc a trenc d’alba” 

(MMM: Què volen 

aquesta gent?) 

“a canvi d’un gra de 

blat, m’heu tret la 

força de volar” 

(LL: La gallineta) 

“Si m’heu de fer 

callar que sigui ara 

[...]” 

(LL: Silenci) 

“sou vosaltres qui 

“una por immensa 

que encara ens fa 

callar” 

(R: Quatre rius de 

sang) 

“res teniu per 

comprar-me” 

(LL: Silenci) 

“la por tingui més 

temps per guanyar-

me” 

(LL: Silenci) 

“que poques paraules 

tinc (...) que poca 

força tinc (...)” 

(LL: El jorn dels 

miserables) 

“ens diran que ara cal 

esperar [...]” 

(LL: Companys, no 

és això) 

“[...] a mi m’arriba 

un mocador 

enllagrimat 

d’absències.” 

(MMM: Carta a 

l’exili) 

 

“[...] ella caurà [...] 

ella és més ampla i 

més gran” 

(LL: L’estaca) 

“la por tingui més 

temps per guanyar-

me” 

(LL: Silenci) 

“no anirem al 

darrere d’antics 

tambors” 

(R: D’un temps, 

d’un país) 
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temps de calabruix) 

“I mentre passen els 

nous vailets estiro el 

coll per cantar [...]” 

(LL: L’estaca) 

“Si cal, refarem tots 

els signes d’un 

present tan difícil 

[...]” 

(LL: No abarateixis 

el somni) 

 

heu fet del silenci 

paraules” 

(LL: Silenci) 

 
Experimentador 

Nosaltres Ells 

“Hem vist la por ser llei per a tots [...] la 

sang ser llei del món [...] la fam ser pa dels 

treballadors” 

(R: Diguem no) 

“et trobes amb les portes closes” 

(MMB: Es fa llarg esperar) 

“terror entre les sales buides, quan veig el 

llit amb el mort” 

(MMB: Ronda amb fantasmes) 

“Encara no ben despert ja sent viva la 

trucada [...]” 

(MMM: Què volen aquesta gent?) 

“dins del jardí de casa meva ha caigut gran 

pedregada” 

“[...] viuré l’hora impura de les aspres 

angúnies mudes [...]” 

(MMM: Ronda amb fantasmes) 
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7.2.3. Recursos semàntics 

 

7.2.3.1. La modalitat: perífrasis verbals 

D’intencionalitat Obligació Durativa Reiterativa 

“i jo que volia cantar” 

(MMB: Aquest temps 

de calabruix) 

“i les hores no volen 

fugir” 

(MMB: Es fa llarg 

esperar) 

“si no volem perdre-ho 

tot” 

(R: T’adones, amic) 

“no vull pondre cap 

més ou” 

(LL: La gallineta) 

“que no vull esperar” 

(LL: Silenci) 

“(misèria) i la vull 

guardar amb mi” 

(LL: El Jorn dels 

miserables) 

 

“[...] hem de sortir al 

carrer, junts (...)” 

(R: T’adones, amic) 

“L’un va haver 

d’anar a la guerra, 

l’altre va haver de 

morir.” 

(MMB: Ànima 

morta) 

“caldrà buscar nous 

camins [...] cal ser 

gos des d’ara [...] 

que poca esperança 

tinc, potser caldrà 

deixar-la” 

(LL: El Jorn dels 

miserables) 

“Potser cal ser 

valents [...] ens diran 

que ara cal esperar” 

(LL: Companys, no 

és això) 

“jo que estava 

florint” 

(MMB: Aquest 

temps de calabruix) 

“mentre homes i 

dones estant 

treballant [...]” 

(R: Jo vinc d’un 

silenci) 

 

“s’espera que tot ja 

s’acabi per tot d’una 

tornar a començar” 

(MMB: Es fa llarg 

esperar) 

“ens van posant el 

futur [...] ens el van 

robant [...]” 

(R: T’adones amic) 

“de gent que va 

alçant-se” 

(R: Jo vinc d’un 

silenci) 
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7.2.3.2. Les accions 

Nosaltres Ells 

“de gent que va alçant-se des dels fons dels 

segles” 

(R:Jo vinc d’un silenci) 

“buscant la llum” 

(R: Al vent) 

“cante les esperances i plore la poca fe” 

(R: D’un temps, d’un país) 

“voldria que les paraules arribassen ací” 

(R: Quatre rius de sang) 

“I amb tot un passat nostre sabem el que 

volem” 

(R: Quatre rius de sang) 

“Hem vist tancats a la presó homes plens de 

raó” 

(R: Diguem no) 

“dic no, diguem no, no som d’eixe món” 

(R: Diguem no) 

“i jo no em puc esperar [...]” 

(MMB: aquest temps de calabruix) 

“perquè esperes, esperes i esperes i vols 

demà, però encara és ahir” 

(MMB: es fa llarg esperar) 

“sents que tens l’ànima morta i ho veus tot, 

tot el món molt confós” 

(MMB: es fa llarg esperar) 

“I ens podrem alliberar” 

(LL: L’estaca) 

“li venia un tremolor tement un truc [...]” 

“es llença pel finestral (...)” 

“darrere xiscla la mare” 

(MMB: Què volen aquesta gent?) 

“s’espera que tot ja s’acabi per tot d’una 

tornar a començar”  

(MMB: Es fa llarg esperar) 

“ens podrem alliberar [...] si estirem fort” 

(LL: L’estaca) 

“tinc por” 

“tants anys se t’escapen, buscant la llum del 

sol” 

(LL: Novembre 72) 

“varen morir tantes flors [...] vàrem plorar 

tants anhels” 

(LL: Companys no és això) 

“refarem tots els [...]” 

“i mos llevaran ses festes que mos queda 

per cantar” 

(MMB: aquest temps de calabruix) 

“tanca les boques, lliga les mans [...] fa 

molt més mal” 

(R: Sobre la pau) 

“ens el van robant [...]” 

“ens amaguen la història [...]” 

(R: T’adones, amic) 

“si estirem fort ella caurà [...]” 

“segur que tomba [...]” 

(LL: L’estaca) 

“m’heu tret la força de volar” 

(LL: La gallineta) 
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(LL: No abarateixis el somni) 

ALÇAR-SE, BUSCAR, CANTAR, 

PLORAR, ARRIBAR, SABER, 

VEURE, ESPERAR, SENTIR, 

VOLER, ALLIBERAR, TÉMER, 

LLENÇAR, XISCLAR, ACABAR, 

ESTIRAR, ESCAPAR, MORIR, 

REFER. 

LLEVAR (PRENDRE), TANCAR, 

LLIGAR, FER MAL, ROBAR, 

AMAGAR, CAURE, TOMBAR, 

TREURE. 

 

 
 

 

 


