
El color de la censura: entre el silenci de la postguerra i la Nova Cançó 

 

EL COLOR DE LA CENSURA 

ENTRE EL SILENCI DE LA POSTGUERRA I LA 

NOVA CANÇÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfum de Canyella 

2n de Batxillerat A 

Curs 2020-2021



El color de la censura: entre el silenci de la postguerra i la Nova Cançó 

AGRAÏMENTS 

M’agradaria agrair la col·laboració de totes aquelles persones que han fet possible la 

realització d’aquest treball.  

En primer lloc, sens dubte, a la meva tutora, sense l’ajuda de la qual no hauria estat 

possible de cap manera dur a terme aquest projecte. 

A Maria Amèlia Pedrerol i Francesc Pi de la Serra, per les seves aportacions essencials 

pel que fa a Els Setze Jutges i les seves experiències i visions del segon franquisme.  

Finalment, també m’agradaria agrair el recolzament de la meva família a l’hora de 

realitzar aquest treball. 

  



El color de la censura: entre el silenci de la postguerra i la Nova Cançó 

 1 

ÍNDEX 
INTRODUCCIÓ 2 

CONTEXT HISTÒRIC 5 

1 Antecedents del període franquista 5 

2 El període franquista: la dictadura 10 

LA CENSURA 14 

1 Definició i àmbits d’aplicació 14 

2 Censura discogràfica 15 

LA NOVA CANÇÓ 22 

1 Definició i característiques generals 22 

2 Inicis (1958-1962) 22 

3 Professionalització i crisi de creixença (1963-1969) 23 

4 Internacionalització i relleu generacional (1970-1975) 25 

5 Mort de Franco i transició a la democràcia (1976-1979) 27 

6 Desapareix el terme “Nova Cançó” (1980) 29 

7 Enquestes sobre la Nova Cançó a una mostra de població 29 

ELS SETZE JUTGES 32 

1 Consolidació del nucli fundador 32 

2 Noves incorporacions 33 

3 Serrat i la gestió dels èxits 34 

4 La Novíssima Cançó i la fi d’Els Setze Jutges 35 

5 Entrevistes a Els Setze Jutges 35 

CONCLUSIONS 38 

LLISTA DE REFERÈNCIES 43 



El color de la censura: entre el silenci de la postguerra i la Nova Cançó 

 2 

INTRODUCCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Actualment, existeix un nombre 

considerablement reduït de persones que 

recordin la dictadura franquista i 

l’omnipresent censura compresa dins del 

règim. És indubtable que encara perviu 

una espècie de negacionisme pel que fa a 

la duresa de les condicions que es van 

viure durant el franquisme, i poca gent és 

conscient de la magnitud i importància de 

què va gaudir la censura durant aquest 

període. Aquest treball va néixer a partir 

de la voluntat de dotar la població més 

jove, que no va viure directament la 

dictadura, d’una memòria històrica més 

comprensiva pel que fa a la censura 

discogràfica. 

Les preguntes proposades per a 

l’elaboració del treball són les següents: 

quines van ser les repercussions de la 

repressió franquista en la producció 

musical? Quin o quins moviments van 

sorgir d’aquesta i quin impacte han tingut 

en la societat? Així, els objectius del 

projecte són: conèixer el període de la 

postguerra i les característiques del règim 

franquista; definir la censura, en quins 

àmbits va afectar, documentar-me sobre el 

moviment de la “Nova Cançó” i, 

finalment, centrar la meva recerca en Els 

Setze Jutges, per poder realitzar una 

enquesta a alguns dels seus membres. 

De nos jours, un nombre assez réduit de 

personnes se souvient de la censure du 

franquisme. Sans aucun doute, il existe 

encore une sorte de négationnisme sur la 

dureté des conditions vécues sous le 

régime franquiste, et seulement quelques-

uns sont conscients de l'importance de la 

censure pendant cette période. Ce projet 

est né de la volonté que j’ai de fournir la 

population plus jeune d’une mémoire 

historique plus complète en matière de la 

censure discographique ses conséquences. 

 

 

 

Les questions proposées pour 

l'élaboration du travail sont les suivantes: 

quelle a été la répercussion de la 

répression franquiste sur la production 

musicale? Quelle réponse a été donnée et 

quel impact a-t-elle eu sur la société du 

moment et la société actuelle? Ainsi, les 

objectifs sont: connaître la période 

d'après-guerre et les caractéristiques du 

régime de Franco; définir la censure et ses 

domaines d’application, se documenter 

sur le mouvement de la « Nova Cançó » et 

concentrer les recherches sur le collectif 

« Els Setze Jutges ». 
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L’estructura del treball ha estat definida 

en consonància amb els objectius marcats. 

En primer lloc, es fa incís en el context 

històric que precedeix la censura 

discogràfica, per tal de poder comprendre 

les circumstàncies que desencadenen la 

Guerra Civil i la dictadura posterior. En 

segon lloc, es tracta la censura en termes 

generals i llavors la censura discogràfica, 

ja que és aquesta la que condiciona la 

producció musical durant el franquisme. 

Llavors es passa a analitzar la Nova 

Cançó; les circumstàncies que propicien 

el seu naixement,  la seva evolució i la 

seva fi, juntament amb la fi de la censura. 

Amb l’objectiu d’il·lustrar amb major 

detall la situació, el treball compta amb 

una secció dedicada a Els Setze Jutges, el 

conjunt amb més cohesió dins del 

moviment de la Nova Cançó. També s’ha 

realitzat una enquesta a alguns exponents 

del conjunt per corroborar la informació 

recopilada anteriorment.  

La metodologia emprada per dur a terme 

la part teòrica del treball ha estat 

fonamentalment de recerca a través de la 

xarxa i de llibres sobre el franquisme, ja 

que existeix una bibliografia extensa 

sobre aquest tema. He centrat la meva 

recerca en els llibres que tracten la censura 

en la producció discogràfica, els 

cantautors de l’època franquista i el 

dakdjfd 

La structure du travail a été définie à partir 

des objectifs. Tout d’abord, je m’appuie 

sur le contexte historique qui précède la 

censure pour comprendre les 

circonstances qui ont déclenché la Guerre 

Civile espagnole et la dictature qui l’a 

suivie. Ensuite, j’aborde la censure en 

termes généraux puis la censure 

discographique, car c'est celle-ci qui a 

conditionné la production musicale. 

Connaître la « Nova Cançó » est aussi un 

des objectifs; les circonstances propices à 

sa naissance, son évolution et sa fin. Pour 

illustrer la situation plus en détail, le 

travail contienne une section consacrée à 

« Els Setze Jutges », le groupe le plus 

cohésif du mouvement. Une enquête a été 

menée auprès de certains membres du 

groupe pour corroborer les informations 

recueillies, mais la difficulté à les 

contacter et la faible réponse reçue ont 

constitué deux revers majeurs au travail. 

 

La méthode utilisée pour mettre au point 

la partie théorique du travail est la 

recherche sur Internet et la consulte des 

livres sur le régime franquiste. En plus, 

des doctorats sur la censure et le 

documentaire « La cançó censurada » ont 

été aussi consultés. En outre, la 

méthodologie de partie pratique repose 

sur des entretiens à quelques auteurs de la  
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 posterior naixement de la Nova Cançó. La 

metodologia de la part pràctica ha 

consistit a corroborar la informació 

recopilada a partir d’enquestes a 

cantautors destacats dins de la Nova 

Cançó, per tal d’obtenir informació més 

subjectiva i propera. 

 « Nova Cançó » pour corroborer les 

informations recueillies et obtenir des 

informations plus subjectives, de même 

que des enquêtes à un échantillon de 

population d’âges divers pour déterminer 

ses connaissances sur le passé historique 

de notre pays et ses conséquences directes 

sur notre société. 
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CONTEXT HISTÒRIC 
1 Antecedents del període franquista 

1.1 La Segona República 
Per comprendre el context en el qual té lloc la dictadura franquista, és necessari entendre 

quins esdeveniments propicien l’inici de la Guerra Civil. Així, cal mencionar la Segona 

República espanyola, que té lloc entre 1931 i 1936, any en què esclata la Guerra Civil, 

que acaba el 1939 i dona lloc al règim de Franco.  

La crisi del sistema de la Restauració Borbònica desemboca en un cop d’estat del general 

Primo de Rivera, que instaura una dictadura el 1923. Tanmateix, aquesta fracassa i 

procedeix un any de transició en què es convoquen un seguit d’eleccions municipals, 

provincials i estatals que tenen lloc el 12 de juliol de 1931 i es converteixen en un plebiscit 

sobre la continuïtat de la monarquia. La victòria és clarament republicana a tot l’Estat 

espanyol, i dos dies després d’aquest triomf es proclama la Segona República.14 

1.1.1 El Bienni Reformista (1931-1933) 
Tant a Catalunya com a la resta de l’Estat, s’estableixen governs provisionals fins a les 

pròximes eleccions. En aquest temps, el govern comença a posar en vigor algunes 

reformes, entre les quals destaquen l’amnistia política per als presos polítics, la llibertat 

de partits i sindicats, unes lleis socials i l’establiment d’una Generalitat Provisional de 

Catalunya. Dins d’aquest marc de canvis polítics i socials, Catalunya proclama una 

república pròpia. Al principi, aquesta no és acceptada pel govern espanyol, però després 

d’una negociació Catalunya recupera el Govern de la Generalitat, que té per objectiu 

elaborar una estructura jurídica d’autonomia i un nou Estatut. Aquest projecte ha de ser 

acceptat per les Corts Espanyoles per poder tenir validesa total, i finalment és admès amb 

fortes mutilacions. 

El govern provisional, que manté el poder gràcies al suport obtingut, impulsa una sèrie 

de mesures recollides i promulgades a la nova Constitució de 1931: la consolidació de la 

democràcia, el reconeixement d’alguns governs autònoms i la separació entre l’Església 

i l’Estat.2 Aquest període es caracteritza per l’ambiciós programa de reformes que tenen 

l’objectiu de modernitzar, democratitzar, laïcitzar i descentralitzar la societat espanyola. 

L’estiu de 1931 s’inicien les tensions entre ideologies polítiques dins dels partidaris de la 
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República, però és durant el 1933 que es produeixen nombroses protestes. La situació 

provoca el desgast polític d’esquerres, mentre que les dretes aprofiten per reorganitzar-se 

en el partit Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). L’obrerisme es 

radicalitza i esclata una insurrecció armada del sector camperol anarquista, durament 

reprimida. El cap de govern dimiteix i es convoquen unes eleccions avançades.26 

1.1.2 El Bienni Negre (1933-1936) 
Les eleccions legislatives donen una majoria a la dreta unida enfront d’una esquerra 

dividida, així que, al llarg de 1934, Espanya pateix fortes regressions i els partits 

esquerrans han d’unir-se per combatre les dretes.11 Al seu torn, també es crea un nou partit 

polític de dretes radical encapçalat per Primo de Rivera, la Falange Española.*  

La creixent influència de la CEDA sobre la població provoca la introducció al parlament 

tres ministres “cedistes”, que inicien el desmantellament del reformisme anterior. Això 

genera una severa agitació ciutadana que provoca revoltes durant l’any 1934, 

especialment a Astúries i Catalunya. La insurrecció de Catalunya és iniciada pel mateix 

president Lluís Companys, però finalment ha de rendir-se i és jutjat i condemnat a trenta 

anys de presó. Altrament, l’Estatut d’Autonomia queda suspès.14 

Dins d’aquest context de descontentament, les desavinences entre els partits de la coalició 

governamental i els escàndols de corrupció provoquen la convocació d’unes eleccions el 

febrer de 1936. En aquest cas, els partits d’esquerres, republicans i obrers s’agrupen en 

un bloc anomenat Front Popular, mentre que les dretes es presenten de manera desunida. 

La victòria és d’esquerres tant a Catalunya com a Espanya, així que es torna a formar un 

govern republicà i s’aconsegueix l’amnistia dels presos polítics. Companys és alliberat, i 

al cap de dos dies s’anul·la la llei que suspèn l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.25 

Durant els mesos de juny i juliol la situació esdevé insostenible a causa de la severa 

agitació política i social. El 12 de juliol de 1936, José Castillo† és assassinat per un grup 

de falangistes i, en resposta, José Calvo Sotelo‡ és assassinat per una unitat de la Guàrdia 

 
* La Falange és un partit feixista que segueix els passos del feixisme italià de Mussolini i propugna un Estat 
totalitari, autoritari, no parlamentari, nacionalista, unitari i imperialista. 
† Membre del partit socialista. 
‡ Líder de l’oposició conservadora. 
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d’Assalt. Aquests fets són els catalitzadors de la Guerra Civil, ja que el 17 de juliol es 

produeix un aixecament militar a Melilla i entre el 17 i el 20 té lloc una insurrecció militar 

arreu d’Espanya. Tot i que a Madrid i a Barcelona l’aixecament fracassa a causa de les 

altres forces lleials al Govern, els rebels acaben ocupant un terç del territori espanyol, on 

s’imposa un règim militar autoritari i es decreta l’estat de guerra.14 

1.2 La Guerra Civil 
La Guerra Civil, segons Antoni Ferret, pot analitzar-se des de dos aspectes diferents: el 

polític i el militar. Dins del primer, es podria dividir en tres fases: l’esclat revolucionari 

(juliol – agost 1936), el període dels governs d’unitat revolucionària (setembre 1936 – 

maig 1937) i el dels governs de Front Popular (maig 1937 – fi de la guerra). 

En l’àmbit militar, en primer lloc hi hauria la intervenció estrangera i el pas de l’exèrcit 

del Marroc cap a la península; en segon lloc, la campanya de Madrid; en tercer lloc, la 

campanya del Nord i, a l’últim, les campanyes d’Aragó i Catalunya (1938 i inicis de 

1939). 

1.2.1 Aspecte polític 
La revolta militar no triomfa a Barcelona gràcies a les forces d’ordre públic que resten 

fidels al Govern de la Generalitat. A l’inici de la guerra, a la zona sollevada el poder el 

tenen els militars, que el 19 d’abril de 1937 s’uneixen en un sol partit, anomenat FET y 

de las JONS*. Paral·lelament, dins la zona republicana, el domini es divideix entre el 

poder estatal i els partits del Front Popular i les sindicals. Un notable canvi que es 

produeix durant l’inici de la Guerra Civil és el grau d’autonomia de què disposa 

Catalunya. La Generalitat, a causa del desbordament del govern central, assumeix 

funcions de defensa, finances i legislació laboral. Així, té lloc a “l’autonomia de guerra”, 

una situació de “quasi independència”. 

Els governs d’unitat revolucionària es formen entre setembre de 1936 i la primavera de 

1937. Aquests governs es caracteritzen pel gran suport de les masses populars i per la 

participació íntegra de les forces revolucionàries. A més, aquest període es caracteritza 

per la dissolució del Comitè de Milícies Antifeixistes i l’entrada al govern de quatre 

ministres anarquistes catalans. Durant la primavera de 1937, l’equilibri entre els sectors 

 
*Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. 
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anarquista i comunista genera tensions entre les dues forces fins que, durant el mes de 

maig, hi ha un enfrontament violent entre ideologies. Els fets s’inicien el dia 3 de maig i 

durant dies hi ha atemptats i assassinats per part d’ambdós bàndols. La situació és 

finalment restablerta gràcies a la guàrdia d’assalt, però la Generalitat perd algunes 

atribucions. Comencen ara els governs del Front Popular, que ja no disposen d’influència 

anarquista. 

Aquest període posterior es caracteritza principalment per la retallada de “l’autonomia de 

guerra”, que es desenvolupa de manera progressiva. Aquesta comença el maig de 1937 

amb la reassumpció de la defensa i l’ordre públic, i evolutivament acaba amb la 

intervenció de les indústries de guerra de la Generalitat l’agost de 1938. El gener de 1938 

es forma el primer govern espanyol nacionalista amb Franco de president.2 

1.2.2 Aspecte militar 
El primer pas important de la Guerra Civil és el trasllat de les tropes del Marroc cap a 

Sevilla creuant l’estret de Gibraltar sota el comandament de Franco. El 25 de juliol de 

1936, el president francès Léon Blum demana de firmar un pacte de no-intervenció entre 

les principals potències.* Malgrat les adhesions, el resultat d’aquest pacte és favorable per 

als nacionals.19 El següent pas dels nacionals és un atac directe a Madrid, que obté victòria 

republicana. El 23 de novembre se suspèn l’atac directe i s’inicia una àmplia campanya 

d’encerclament, que dona lloc a les batalles de Jarama i la de Guadalajara.22 

A la zona del front del Nord, el 26 d’abril té lloc el bombardeig massiu de Guernica† pels 

aparells de la Legió Còndor, i Bilbao és finalment ocupat el 19 de juny. El 21 de setembre 

s’acaba la campanya del Nord amb l’entrada de les tropes de Franco a Gijón. Amb 

l’objectiu d’aturar aquest avenç dels nacionals, els republicans preparen dues ofensives, 

al front d’Aragó i al de Madrid respectivament. 

Per desviar l’atac de Franco contra Madrid, els republicans preparen una ofensiva contra 

Terol, que es rendeix el 7 de gener de 1938. Després d’aquesta derrota comença a fer-se 

 
*En aquest cas, les potències principals són Gran Bretanya, els EUA, Itàlia, Alemanya, l’URSS, Bèlgica, 
Holanda, Txecoslovàquia i Polònia. 
†Atac aeri contra la població basca de Guernica. Encara que no es tracta del primer bombardeig en què una 
població civil és atacada amb el propòsit de destruir-la, la seva repercussió ha fet que sigui mundialment 
conegut. 
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evident l’agreujada situació dels republicans. El 23 d’abril comença la batalla de Llevant, 

que situa l’exèrcit de Franco en direcció a València, i el comandament republicà planeja 

una altra ofensiva. El 25 de juliol les forces republicanes travessen el riu Ebre per sorpresa 

i així s’inicia la Batalla de l’Ebre, que dura fins al 16 de novembre de 1938 i és la més 

sagnant i desgastadora de tota la guerra. Finalment, el front resta com abans de començar 

l’ofensiva; amb els republicans a la vora esquerra de l’Ebre i els nacionals a la dreta.  

Franco decideix llançar un atac final contra Catalunya, que s’inicia el 23 de desembre de 

1938. Es tracta d’una campanya curta i amb molt poca resistència, ja que el 15 de gener 

de 1939 cau Tarragona, Barcelona cau el 26 de gener i el 10 de febrer tota Catalunya 

queda ocupada. En aquest moment, els nacionals ocupen la resta de territoris espanyols 

fidels a la República. El 28 de març de 1939 les tropes de Franco entren a Madrid, i el 30 

a València. L’1 d’abril de 1939 el general Franco realitza un darrer comunicat de guerra, 

donant per acabada la Guerra Civil amb la victòria franquista.12 

1.2.3 Conseqüències de la guerra 
Després d’un període de gairebé tres anys de guerra, la situació és de profund desgast. 

Una de les primeres mesures dels nacionals és la Llei de Responsabilitats Polítiques, que 

entra en vigor el 9 de febrer de 1939 i vulnera el principi fonamental de la irretroactivitat.* 

Aquesta llei, segons el BOE, afirma que tots els simpatitzants o militants d’organitzacions 

o partits republicans que hagin atemptat en contra de la unitat d’Espanya entre l’1 

d’octubre de 1934 i el 18 de juliol de 1936 poden ser sancionats.30 

Un altre aspecte important de la Guerra Civil és la creació de camps de concentració. 

Durant la guerra, nombrosos locals són habilitats i transformats en presons per als presos 

de guerra. A causa del desbordant nombre de presoners es creen els Batallons de 

Treballadors de Presoners de Guerra, unes unitats disciplinàries militaritzades en les quals 

s’efectuen treballs forçats. Entre 1937 i 1939 es creen fins a 200 batallons. 

No existeixen unes dades exactes ni uniformes sobre el nombre de morts durant la guerra 

i la postguerra, atès que hi ha nombrosos factors variables a l’hora de comptabilitzar. 

Tenint en compte el nombre de pèrdues humanes directament relacionades amb la guerra 

 
* Segons el principi de la irretroactivitat, un fet no pot ser castigat per una llei promulgada posteriorment a 
la seva comissió. 
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i les pèrdues indirectes, el nombre de morts al camp de batalla es troba entre 100.000 i 

400.000, i a causa de la repressió hi ha uns 150.000 morts pels franquistes.15 

Finalment, es produeix un exili massiu i sense precedents. Durant l’any 1938, Catalunya 

és destí d’un milió de persones procedents de la resta d’Espanya que fugen de la zona 

sollevada. La frontera francesa roman tancada fins a la nit del 27 al 28 de gener, i llavors 

es pot travessar progressivament. Les autoritats franceses no preveuen un èxode tan 

massiu, i la població ha de ser duta a camps de concentració de refugiats. Entre febrer i 

juliol de 1939, el nombre de refugiats es redueix de 275.000 a 100.000, a causa de la 

continuació de l’èxode o de la incorporació al mercat laboral. L’exili dels derrotats de 

1939, però, és molt superior i tràgic al qual precedeix el final de la guerra (v. annex 1). 

2 El període franquista: la dictadura 

2.1 Característiques, ideologia i fonaments 
El franquisme es pot descriure, segons l’Enciclopèdia Catalana i Antoni Ferret, com un 

règim polític dictatorial implantat a l’Estat espanyol entre 1939 i 1975 que constitueix 

una contrarevolució política i social contra la Segona República Espanyola. Es tracta d’un 

règim compost de la tradició reaccionària espanyola amb els elements més feixistes. 

Inicialment, el franquisme dota l’estat d’una administració totalitària: la ideologia oficial 

esdevé el nacionalsindicalisme, existeix un partit únic anomenat FET y de las JONS i hi 

ha un sol cap que concentra tots els poders estatals. El dictador manté el control de les 

comunicacions, duu a terme una forta intervenció en la producció i el treball i força la 

unificació de tot l’estat. Els suports institucionals del franquisme són l’exèrcit, l’església 

i l’anomenat Movimiento Nacional.* 

Políticament, el fonament teòric del règim és el partit únic FET y de las JONS, un partit 

de base feixista que té per objectiu implementar un govern autoritari, impulsar un 

nacionalisme espanyolista, un catolicisme tradicional i una organització corporativa que 

superi el sistema capitalista. Altrament, el franquisme es pot dividir en dues etapes 

polítiques; la feixista i la tecnocràtica. Ideològicament, el franquisme no arriba a definir-

se de manera clara, encara que és evident la monopolització del poder i de l’aparell estatal 

 
* El Movimiento Nacional és el conjunt de forces polítiques que van adherir-se a l’aixecament militar del 
18 de juliol de 1936. 
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per part de Franco. Darrere seu hi ha diverses ideologies: la Falange, el tradicionalisme i 

l’Opus Dei, entre d’altres, però cap té una preponderància clara.21 

2.2 Evolució política del règim 
2.2.1 Postguerra (1939-1959) 
La postguerra es divideix en les tres etapes següents: la Segona Guerra Mundial (1939-

1945), l’aïllament (1945-4953) i el reconeixement internacional (1953-1959). 

Durant la primera etapa, la vertebració jurídica té com a fites la Comunión Tradicionalista 

(1937), la Llei de Premsa i el Fuero de Trabajo (1938) i la Llei de Responsabilitats 

Polítiques (1939).30 La dictadura franquista ofereix suport a les potències de l’eix, i 

s’identifica amb la doctrina feixista fins que la guerra mundial tomba a favor dels aliats. 

Així s’inicia una nova etapa, durant la qual se segueix un procés d’institucionalització 

legal i s’accentua l’aïllament internacional cap a la dictadura. Els anys quaranta són els 

de plenitud del règim, amb l’articulació de quatre documents que estableixen un sistema 

no democràtic: el Fuero del Trabajo (1938), la Llei de les Corts (1942), el Fuero de los 

Españoles (1945) i la Llei de Successió (1947). A partir de 1953, el règim franquista és 

acceptat pels organismes internacionals.21 

Una característica imprescindible del primer franquisme és la repressió sistemàtica i 

arbitrària. L’aspecte més dur d’aquesta són els processos i execucions: més de 40.000 

persones passen a Catalunya per consells de guerra, de les quals un 30% són condemnades 

a mort. Per altra banda, s’avalua en més de 100.000 el nombre de catalans que passen per 

camps de concentració. Un altre aspecte rellevant de la repressió és la pèrdua de llocs de 

treball a través de la “depuració”: tots els funcionaris han de demostrar la seva adhesió al 

Movimiento Nacional. Un apartat molt específic d’aquesta és la repressió lingüística i 

cultural, ja que la llengua catalana és apartada de tot ús públic. A més, qualsevol 

manifestació de catalanitat és perseguida. Aquest ambient és especialment fort fins a l’any 

1944, però més endavant, de manera més suau, es perllonga fins a la fi del franquisme.2 

En l’àmbit econòmic, durant la postguerra, la dictadura s’estructura en una autarquia. 

Aquest sistema és també impulsat per l’aïllament i el boicot internacional, i consisteix en 

la pretensió d’una autosuficiència econòmica mitjançant el foment de la producció 

nacional. Tanmateix, aquest sistema resulta desastrós en l’economia espanyola, que triga 

fins al 1953 a recuperar el nivell anterior a la guerra.10 
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2.2.2 Liberalització (1959-1975) 
La situació de postguerra s’allarga fins a finals de la dècada dels cinquanta, quan el 

creixement econòmic queda escanyat per un fort dèficit del comerç exterior, una forta 

inflació i una política entre liberal i intervencionista. El govern de 1957 imposa el Pla 

d’Estabilització de 1959, que engloba un conjunt de mesures que representen la fi de 

l’autarquia. Encara que les reformes del Pla d’Estabilització representen, a l’inici, una 

forta recessió, aquestes permeten l’entrada de l’economia espanyola al mercat 

Occidental.23 

Una vegada superats els dos primers anys, el 1961, s’assegura l’estabilització i 

l’economia catalana i l’espanyola viuen una forta expansió. El desenvolupament 

econòmic impacta en diversos sectors de la societat, ja que creix la població urbana i la 

industrial, es consolida la classe mitjana i s’imposa una certa societat de consum. La 

millora de les condicions de vida va estretament lligada amb un augment de la població 

industrial i del sector de serveis, mentre que l’increment de la renda permet a les famílies 

d’adquirir béns de consum.  

En l’àmbit polític es produeix una clara obertura, i entra al govern una elit de tecnòcrates 

vinculada a l’Opus Dei, un dels sectors més reformistes del franquisme. Aquesta, 

determinada en el desenvolupament econòmic i la integració de l’economia espanyola en 

el mercat capitalista internacional, estableix una política de liberalisme planificat. La Ley 

Orgánica del Estado (1967) i la Llei de Premsa (1966) regulen el nou règim. També són 

rellevants la Llei de Bases de la Seguretat Social (1963), que proclama el dret dels 

treballadors a la Seguretat Social, i la Llei General d’Educació (1970), que estableix 

l’ensenyament obligatori fins als catorze anys. La modernització social afavoreix el 

creixement de l’oposició democràtica i la recuperació de la cultura i la llengua catalanes. 

Malgrat algunes mobilitzacions anteriors, és en les dècades de 1960 i 1970 que 

s’incrementa el nombre de conflictes laborals i l’oposició s’estén als estudiants i alguns 

sectors de l’Església que també qüestionen el franquisme. El 1962 tenen lloc diverses 

vagues arreu d’Astúries, Catalunya, Andalusia i el País Basc. 

Des del 1970 fins al 1975 s’accentua exponencialment la lluita antifranquista, mentre que 

el règim no sap sortir de l’immobilisme i la confusió interna. Tot i que l’anomenat 

“desarrollo” està essent dut a terme, el desembre de 1970 té lloc el Procés de Burgos, que 
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resulta en la demanda de penes de mort. Arran d’això, tres-cents intel·lectuals catalans es 

tanquen a Montserrat i formen l’Assemblea Permanent d’Intel·lectuals Catalans, que 

contribueix a la constitució de l’Assemblea de Catalunya el novembre de 1971. 

Davant d’aquest panorama, el règim accentua encara més el seu immobilisme, malgrat 

que hi ha puixants contradiccions internes. Fins i tot es produeixen, amb total impunitat, 

atemptats contra establiments culturals. El 1973 s’inaugura la figura de president del 

govern amb Carrero Blanco, el continuador després de la mort del dictador. Tot i això, el 

mateix any es produeix contra ell un atemptat d’ETA, i el règim es queda sense recanvi. 

La confluència d’aquest atemptat, l’agudització de la crisi econòmica, l’ofensiva creixent 

de les forces d’oposició, la deserció d’elements vinculats al franquisme i l’envelliment de 

Franco menen a una radicalització del règim durant els dos darrers anys. 

Alguns dels majors exponents d’aquest període són l’execució de l’anarquista i 

antifeixista Salvador Puig Antich (març del 1974), l’aprovació d’una llei antiterrorista 

(agost del 1975) i les execucions de militants antifranquistes que se’n deriven. A més, el 

Govern de la Dictadura declara el mateix agost l’estat d’excepció per dos anys. Al mateix 

temps, el general Franco emmalalteix greument, i mor el 20 de novembre de 1975 després 

d’una llarga agonia. Tot seguit, la coronació de Joan Carles de Borbó, escollit pel mateix 

Franco, dona pas a l’inici de la transició a la democràcia i a un règim de monarquia 

constitucional.2 
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LA CENSURA 
1 Definició i àmbits d’aplicació 

Segons l’Enciclopèdia Catalana, la censura és un “acte de control del contingut de llibres, 

impresos, comunicacions o altres mitjans d’exteriorització del pensament o de difusió 

d’informacions, per tal d’assegurar que són respectats determinats límits establerts”. 

Segons Lluís Llach al documental La cançó censurada, es tracta d’una eina per assolir 

“la imposició de la brutalitat com a norma de conducta cívica”.  

A Espanya, existeixen dos aspectes rellevants que s’han de tenir en compte quan es tracta 

aquest tema. Per començar, segons Alexandre Felipe, la invenció de la impremta el segle 

XV va permetre la difusió de coneixement a un públic molt més ampli. Així va sorgir la 

Inquisició, una de les institucions que utilitzà la censura més estrictament a Espanya. Més 

tard, l’any 1931, l’inici de la Segona República espanyola permet la llibertat de premsa i, 

encara que existeix una Llei de Defensa de la República, aquesta llibertat provoca la 

proliferació de les publicacions. L’any 1936 marca l’inici de la Guerra Civil i, fins i tot 

abans de la seva fi, es promulga la Llei de Premsa de 1938, que estableix novament la 

censura: “Correspondiendo a la Prensa funciones tan esenciales como las de transmitir 

al Estado las voces de la Nación y comunicar a ésta las órdenes y directrices del Estado 

y de su Gobierno; siendo la Prensa órgano decisivo en la formación de la cultura popular 

[...] no podía admitirse que el periodismo continuara viviendo al margen del Estado”. 

L’aparell estatal de la repressió franquista censura tots els aspectes de la vida pública, i 

Catalunya es veu afectada encara en major manera. Durant la postguerra, la censura és 

severa i constant, amb un 75% dels textos totalment o parcialment censurats. Tot i això, 

el fracàs de l’autarquia econòmica i l’aïllament internacional obliguen Franco a iniciar 

una certa liberalització, i la censura es relaxa temporalment. En aquest context, la 

indústria discogràfica experimenta un creixement sobtat que resulta en l’aparició de la 

Nova Cançó. El règim necessita crear una legislació que reguli la publicació de discos i 

el seu contingut, així que neix la censura discogràfica.  

Així, la Nova Cançó es pot considerar simultàniament causa i conseqüència de la censura, 

ja que, segons Francesc Pi de la Serra, l’aparició d’un col·lectiu que defensa la lluita 

antifranquista a través de la cançó estimula el desenvolupament de la censura, i aquesta –
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a la vegada– fa que la defensa dels drets esdevingui més aferrissada i tinguin lloc, segons 

Lluís Llach a La cançó censurada, “els moments més àlgids d’antifranquisme”. 

2 Censura discogràfica 

La censura discogràfica, segons Alexandre Felipe, no es diferencia en gran quantitat de 

la censura aplicada en altres arts, ja que els censors analitzen les lletres de les cançons de 

la mateixa manera que qualsevol altre text literari. La censura discogràfica, tot i això, no 

se cenyeix al contingut de la lletra, ja que també es fa censura en cançons per la manera 

d’interpretar-les en espectacles musicals, per les publicacions de les lletres, per les 

emissions de ràdio i televisió o fins i tot per les caràtules dels discos. Durant la dictadura 

franquista, segons la documentació que se’n conserva, són censurades més de 4.000 

cançons a l’Estat espanyol, quatre-centes de les quals són en català.  

Encara que no s’ha trobat una relació de temes prohibits que guiïn la feina dels censors, 

és possible que l’índex de temàtiques prohibides sigui el mateix de l’Ordre Ministerial 

“Normas de censura cinematogràfica”, en què es prohibeixen la defensa del suïcidi, 

l’eutanàsia, el divorci, les “relacions sexuals il·lícites” i les “perversions sexuals”, la 

prostitució, l’erotisme, l’avortament i els mètodes anticonceptius. També queda prohibida 

la representació d’escenes on es mostri el consum de drogues i begudes alcohòliques, el 

“falsejament de la història”, “l’odi entre pobles, races o classes socials”, la negació de la 

defensa de la Pàtria i la crítica a l’Església, l’Estat i al Cap d’aquest. 

2.1 Evolució 

L’evolució de la censura ve marcada per dues etapes: la primera més severa i estricta, i la 

segona més relaxada; coincidint amb l’evolució política del règim. Durant la primera 

etapa, segons Cristina Cortés, hi ha diversos temes considerats “tabú”. En primer lloc hi 

ha la Guerra Civil, de la qual s’intenta evitar la visió des del punt de vista dels vençuts. 

També es prohibeixen les al·lusions a les esquerres i al comunisme, anarquisme, 

socialisme, pacifisme, liberalisme i separatisme. El tercer tema tabú és l’Església i la 

moral, i també són prohibides les mencions als corrents filosòfics, doctrines i ciències 

següents: positivisme, psicoanàlisi, materialisme i confessions religioses no catòliques. 

Finalment, l’últim tema tabú és l’exèrcit, la Falange, i la Guàrdia Civil. 
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El tombant entre la primera i la segona etapa es troba a finals dels anys cinquanta i es veu 

influenciat per la manera d’entendre la censura i el règim, ja que a partir d’aquest moment 

la censura pretén justificar-se a partir del catolicisme. Així, ha de ser utilitzada en favor 

del bé comú, que només pot garantir-se a través d’un estat catòlic. Un altre factor que 

influencia el pas d’una etapa a l’altra és la necessitat de concretar els criteris censors, 

sostinguda per nombrosos intel·lectuals, estudiants i treballadors. Durant la segona etapa 

de la censura, segons Cortés, les obres que critiquen el règim, l’exèrcit, la Falange o altres 

institucions polítiques segueixen essent censurades, però el nombre de llibres presentats 

a censura l’any 1961 és molt superior a la de 1943, fet que demostra que els autors són 

conscients de la creixent flexibilitat de la censura. Finalment, els dos últims anys de 

franquisme porten una censura més estricta, ja que s’entreveu la fi del règim i la protesta 

antifranquista esdevé aferrissada. Una mostra d’aquesta severitat és el fet que, a partir 

dels setanta, s’abandona la fórmula de declarar les cançons “no radiables” i es comencen 

a censurar de manera completa. 

Després de la mort de Franco, ja en el període de Transició, es troben documents que 

revelen els canvis en les exigències per la gravació de discos. Així, el Decret 3470/77 

segueix exigint les lletres de les cançons per a dipòsit. El responsable del rebut del dipòsit 

de la lletra, tanmateix, és l’antic censor que firmava els documents durant la dictadura. 

2.2 Legislació i organismes 

L’any 1959 ja es comencen a concretar les funcions de les direccions generals del 

Ministerio de Información y Turismo, l’organisme encarregat de la censura a partir de 

l’any 1951. En una ordre d’aquest any es disposa el procediment que s’ha de seguir per 

publicar: “Las personas naturales y jurídicas que fabriquen o expendan discos 

fonográficos de cualquier origen entregaran dos ejemplares de cada uno de ellos en el 

Ministerio de Información y Turismo, a efectos de comprobación y archivo”. Amb tot, 

no es concreta de quina manera s’han de dur a terme la comprovació i l’arxiu, així que 

aquestes queden a l’espera d’una nova regulació. 

L’any 1959, la Dirección General de Radiofusión y Televisión remet una circular a totes 

les emissores en la qual es comunica la necessitat de tenir la comprovació i autorització 

prèvia de l’organisme abans de difondre una cançó. Aquesta comunicació esdevé més 

tangible a mitjan 1960, amb els primers enviaments a les emissores els documents de 



El color de la censura: entre el silenci de la postguerra i la Nova Cançó 

 17 

“textos gramofónicos calificados como no radiables”. Així, des de 1959 i fins a la 

promulgació d’una norma que modifiqui l’anterior, el visat i l’autorització dels textos es 

fa únicament per part de la Dirección General de Radiofusión y Televisión. 

L’any 1966 arriba l’ordre del Ministerio de Información y Turismo que delimita la 

competència en l’autorització de discos. Segons aquesta, les funcions de la Dirección 

General de Información a partir d’aquest moment són: “El visado y la autorización de 

los contenidos a grabar en discos fonográficos, así como la comprobación entre aquéllos 

y éstos una vez realizadas las grabaciones”. Així, aquesta Dirección General es 

converteix en la responsable del compliment del requisit del peu d’impremta. 

Per part seva, l’article dos d’aquesta ordre estableix que l’autorització per a la radiació i 

l’audició pública dels discos fonogràfics correspon a la Dirección General de Radiofusión 

y Televisión. Ambdós centres han de comunicar a les empreses relatives a la indústria 

fonogràfica els requisits als quals s’han d’ajustar. D’aquesta manera, es trenca 

l’autorització única, ja que existeixen dues instàncies administratives que supervisen el 

contingut de les lletres de les cançons: per una banda, la Dirección General de 

Información, que ha d’atorgar el visat i autorització dels continguts a gravar i es fa 

responsable de la comprovació que el disc gravat coincideix amb la versió autoritzada i, 

per l’altra, la Direccion General de Radiofusión, que realitza l’autorització per la radiació 

i difusió pública dels enregistraments a Espanya. Amb tot, la pràctica d’aquest sistema 

triga quatre anys a posar-se en marxa.  

Aquest doble visat dels textos genera dos possibles mètodes de censura per part de les 

institucions del MIT, dels quals es fa ús en diverses ocasions amb el decurs dels anys. La 

primera manera consisteix a considerar una cançó com a “no radiable” després d’haver-

ne autoritzat la gravació, fet que impedeix la difusió de la cançó. La segona manera 

permet qualificar una cançó de “no radiable” en els llistats remesos a les emissores fins i 

tot després d’haver estat qualificada de “radiable” davant la companyia discogràfica. 

La modificació de la Llei de Premsa de 1966 arriba el juny de 1970, convertint-se en 

l’instrument clau de la censura discogràfica fins a finals de 1977. Aquesta nova ordre 

exposa clarament els motius de la modificació i la raó per la qual l’activitat censora ha 

augmentat durant els anys anteriors. El més rellevant d’aquesta ordre, però, és el fet que 

les empreses editores han de fer arribar una sol·licitud d’autorització a la Dirección 
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General de Cultura Popular y Espectáculos, acompanyant els textos que es pretenen editar 

o gravar per triplicat. Llavors, en cas que s’obtingui l’autorització, l’empresa discogràfica 

ha de presentar dos exemplars per a l’arxiu i comprovació i s’ha d’ajustar al contingut 

autoritzat. Si la resolució esdevé denegatòria, l’empresa que ha sol·licitat la gravació o 

edició té un termini de quinze dies per demanar una revisió al MIT. 

La censura en la producció discogràfica podria considerar-se desapareguda gràcies al 

Decret de 1977 que estableix en el seu article primer la llibertat d’expressió i el dret a la 

difusió d’informacions. Tanmateix, aquesta llibertat queda restringida per les 

“limitaciones establecidas en el ordenamiento jurídico con carácter general”, amb les 

quals no es deroguen les atribucions del MIT. Un altre decret de finals del mateix any 

estableix de manera més concreta la llibertat d’expressió a través de fonogrames, però hi 

ha una part d’aquest article que motiva els censors del Negociado de Ediciones Sonoras 

a seguir duent a terme les seves tasques. Finalment, és la Constitució Espanyola de 1978 

la que restableix finalment la llibertat d’expressió de la següent manera: “Los derechos a 

expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, 

el escrito o cualquier otro medio de reproducción y a la producción y creación literaria, 

artística, científica y técnica”. [...] “El ejercicio de estos derechos no puede restringirse 

mediante ningún tipo de censura previa... Sólo podrá acordarse el secuestro de 

publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución 

judicial”. Per tant, el desembre de 1978 és la data en la qual es posa fi a la censura 

franquista, tant en la producció discogràfica com en la resta de mitjans d’expressió 

pública, tres anys de la mort de Franco. 

2.3 Procediments i terminologia 

Pel que fa al funcionament de la censura en termes generals, segons Cortés, qualsevol text 

ha de passar per un seguit de guardians. En primer lloc, hi ha la producció d’una obra. 

Després, el text ha de ser revisat i controlat pel segell discogràfic, que ha de donar la seva 

conformitat perquè es pugui enviar al tercer guardià; les instàncies governamentals. A 

Espanya, a causa d’aquesta organització en nivells, els processos censors duren llargs 

períodes de temps. En cas que una cançó no sigui aprovada en la tercera fase del procés, 

les companyies productores poden acatar els canvis o demanar novament l’autorització 

justificant el manteniment del format original. Un altre fet constatat, segons Felipe, és 



El color de la censura: entre el silenci de la postguerra i la Nova Cançó 

 19 

que s’han de presentar totes les lletres musicals al govern local perquè siguin censurades, 

encara que ja hagin estat aprovades per censura per al seu registre fonogràfic. La censura 

local, així, és la quarta guardiana del procés repressiu. Seguint amb el funcionament de 

la censura franquista, cal destacar també el fet que els censors actuen des de l’anonimat, 

és a dir, a través d’un número i una firma. Pel que fa a la seva rigidesa ideològica, és 

rellevant el fet que moltes vegades són molt més estrictes amb els judicis a l’hora de 

decidir si una obra és autoritzada que el mateix Jefe de Lectorado, atès que no volen 

arriscar-se a ser acusats de negligència ideològica. Per tant, els censors duen a terme la 

seva feina tenint més en compte la ideologia del règim que la pròpia opinió. 

A part de la censura a través d’aquests procediments “oficials”, segons Alexandre Felipe, 

existeixen altres tàctiques utilitzades pel règim amb la finalitat de generar por entre els 

cantautors, com les detencions, les multes i la pressió sobre les empreses discogràfiques 

i d’espectacles. Tot i això, com consta en alguna documentació de la dècada dels setanta, 

a vegades és necessària una sola petició de revisió o una explicació del contingut per tal 

que una cançó sigui aprovada. Altres vegades, el canvi del títol resulta suficient. 

Pel que fa a la terminologia utilitzada en la censura discogràfica, els censors, al MIT, són 

denominats a través de l’eufemisme “lectores”. L’altra terminologia utilitzada per la 

censura, segons Felipe, és la que sorgeix de l’anomenada “Solicitud de autorización para 

editar discos”. Aquest document ha de ser presentat pels segells discogràfics i ha 

d’incloure els títols de les cançons, les lletres, els autors i el gènere. La resposta pot 

constar d’un veredicte senzill o d’un informe més exhaustiu, i les decisions s’expressen a 

través de les expressions “autorizar”, “denegar”, “radiable” i “no radiable”, sempre 

escrites utilitzant un llapis vermell. Així, una cançó autoritzada per la censura estatal pot 

ser posteriorment considerada “no radiable” (v. annex 2). 

2.4 Tipus de censura 

Segons Felipe, a part dels documents trobats sobre la censura discogràfica i radiofònica 

que corroboren l’existència d’una censura de tipus estatal, també existeixen altres tipus 

de censura imposats de manera –més o menys– voluntària. En primer lloc, cal destacar 

l’existència d’una autocensura per part dels músics, tant deliberada com inconscient, ja 

que els cantautors han de criticar el règim de manera velada. A part de l’autocensura, 

també existeix una censura religiosa i moral difosa a través d’altres institucions socials 
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que pot manifestar-se en la producció artística. En la següent fase de censura existeix la 

censura empresarial per part de l’administració financera dels segells discogràfics, que 

s’encarreguen de censurar les cançons per tal d’evitar riscos econòmics. Finalment, hi ha 

una altra forma de censura que cal destacar: la censura del mercat. Aquesta censura 

determina allò que pot vendre’s i que pot ser difós a través dels mitjans de comunicació. 

Estratègies per evadir la censura 

Una vegada descrits els criteris de censura que s’utilitzen durant la dictadura franquista, 

és important tenir en compte la reacció dels artistes. Per poder dir aquelles coses 

considerades prohibides, segons Cortés, han d’utilitzar diverses estratègies, que compten 

amb dos avantatges: el fet que l’obra no és censurada perquè els censors no n’entenen el 

significat i el proveïment de protecció en cas que l’aparell censor vulgui denunciar-lo. Un 

dels aspectes més importants en aquests casos de dobles sentits és que el receptor del text 

entengui el missatge, atès que, si no el comprèn, no hi ha comunicació. Així, es crea 

aquesta paradoxa en què els recursos han de ser prou evasors per a saltar-se la censura, 

però prou comprensibles per poder comunicar un missatge al públic. Els recursos més 

utilitzats són l’el·lipsi, la metàfora i el llenguatge simbòlic. També és rellevant el fet que 

la formació universitària i la classe social defineixen, en part, el caràcter de l’obra dels 

cantautors i la manera de què denuncien les injustícies socials sofertes. Segons Cortés, 

alguns altres dels criteris que contribueixen a evadir la censura són els factors de 

comunicació (un bon coneixement del receptor), els recursos literaris, la ironia i els 

símbols clau. Entre aquestes, cal destacar els personatges típics i, sobretot, el cas de 

L’estaca, de Lluís Llach (v. annex 6). 

És interessant comparar les dues versions d’aquesta cançó. La majoria de canvis es troben 

en la tornada, ja que la versió autoritzada té “doncs ella és vella, vella, vella” i “un cop a 

terra, terra, terra” en lloc de “segur que tomba, tomba, tomba”. Això significa que els 

censors no passen per alt les connotacions del verb tombar i pensen que ometent-lo podran 

desproveir L’estaca de la seva càrrega crítica. Segons l’edició 242 de la revista 

Enderrock, l’èxit d’aquesta cançó té tres claus: la primera és la força de la metàfora, ja 

que l’estaca que cal tombar en aquest cas és el franquisme, però s’ha fet extensible a altres 

injustícies arreu del món. La segona clau és la penetració de la música, ja que el ritme del 

valset s’enganxa fàcilment. Finalment, la tercera clau és la censura. En el primer moment 
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en què es publica aquesta cançó esdevé molt popular, i el franquisme la comença a témer. 

La censura la prohibeix un any i mig més tard, però ja és tan popular que Llach i els seus 

músics la toquen i el públic la canta. Segons Lluís Llach a La cançó censurada, aquesta 

prohibició, lluny de silenciar L’estaca, encara la mitifica més (v. annex 3). 

2.5 Fi de la censura 

És rellevant el fet que la censura no s’extingeix amb la mort de Franco, ja que durant els 

dos anys immediatament posteriors a la seva mort encara existeixen decrets i ordres que 

limiten la llibertat d’expressió en els casos següents: “a) que sean contrarios a la unidad 

de España; b) que constituyan demérito o menoscabo de la Institución Monárquica o de 

las personas de la Familia Real, c) que de cualquier forma atenten al prestigio 

institucional y al respeto, ante la opinión pública, da las Fuerzas Armadas [...].” 

Finalment, la Constitució de 1978 recull el dret de la llibertat d’expressió i, amb aquesta, 

s’aboleix finalment la censura franquista.   
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LA NOVA CANÇÓ 
1 Definició i característiques generals 

La Nova Cançó, segons Garcia-Soler, es defineix essencialment com un fenomen artístic 

i cultural que dignifica la cançó d’autor com a gènere poètic i musical propi en el context 

de la cançó moderna de Catalunya a l’inici dels anys seixanta. Aquest fenomen –a més 

de tractar-se del primer moviment cultural popular en català després de la Guerra Civil 

espanyola– esdevé una plataforma, estendard i portaveu de la lluita de la catalanitat 

democràtica contra el franquisme, de la mateixa manera que es converteix en una eina de 

coneixement i difusió massiva d’ambdues llengua i cultura catalanes. 

La Nova Cançó pot ser entesa com un fenomen cultural i artístic sense arribar en cap 

moment a esdevenir pròpiament un moviment clarament definit de manera precisa, ja que 

no s’estructura com quelcom compacte o homogeni. Tanmateix, malgrat tota la 

complexitat i diversitat internes, ha tingut durant vint anys una certa cohesió. Les idees 

principals al voltant de les quals s’origina la Nova Cançó són la necessitat de dotar 

Catalunya de cançons populars actuals, l’interès de dignificar la cançó com a gènere 

poètic i musical propi i la voluntat d’abastar tots els estils de cançó. 

Una de les concepcions errònies més esteses sobre la Nova Cançó és la creença que la 

cançó d’autor és el que anys enrere fou la Nova Cançó. La cançó és un gènere que es 

caracteritza per ser l’entonació melòdica i rítmica d’unes paraules (sovint sense 

acompanyament musical). Per tant, es tracta d’un gènere fàcilment utilitzable, i és per 

això que ha estat sempre un mitjà de comunicació popular, a més de tractar-se d’una de 

les formes d’expressió més genuïnes de tots els pobles. 

2 Inicis (1958-1962) 

Els inicis de la Nova Cançó es remunten a l’any 1959, encara que durant la segona meitat 

de la dècada dels quaranta ja apareixen les primeres publicacions en llengua catalana. No 

és quasi fins a les darreries dels anys cinquanta que la llengua i la cultura catalanes poden 

començar a mostrar-se públicament, cenyint-se de tota manera a les expressions 

permeses. És en aquest context que neix la Nova Cançó. 
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Durant la segona meitat dels anys cinquanta apareix una naixent resistència cultural 

catalana i, en el camp de la cançó, s’inicien diverses iniciatives. Una d’aquestes és, l’any 

1958, l’aparició dels primers discos de versions d’èxits internacionals traduïts al català. 

Al vent de Raimon també està datada de 1958, i altres persones comencen a moure’s amb 

la voluntat de dotar la cançó catalana de música popular actual. A més, comencen a 

aplegar-se els primers membres del que posteriorment esdevindrà Els Setze Jutges. 

No és fins a l’any 1959, tanmateix, que al número de gener de la revista Germinabit, Lluís 

Serrahima publica l’article “Ens calen cançons d’ara”, considerat l’autèntic manifest 

fundacional de la Nova Cançó. El text recull aquest anhel, compartit per sectors culturals 

ben diversos, i els fets succeeixen el mateix any amb la primera edició del festival oficial 

“Festival de la Cançó Mediterrània”, en el qual apareix el català (v. annex 4). 

La naixença efectiva de la Nova Cançó data del 19 de desembre de 1961, dia en què té 

lloc la presentació pública d’Els Setze Jutges al Centre d’Influència Catòlica Femenina. 

També apareix al mercat el primer enregistrament d’una nova editora discogràfica 

anomenada Edigsa, creada per alguns dels impulsors des de l’ombra de la Nova Cançó, 

que esdevindrà la discogràfica per excel·lència dels seus cantautors. Aquest any, amb 

anterioritat a la presentació d’Els Setze Jutges, també es fan les primeres audicions 

públiques en llengua catalana. L’any 1962 marca definitivament la irrupció pública de la 

Nova Cançó. Els Setze Jutges esdevenen el catalitzador principal del moviment, a través 

de la seva tasca abnegada i intel·ligent, però també esdevé decisiva l’aparició de Raimon.  

La Nova Cançó, en els seus inicis, ve definida sobretot per la cançó d’autor i, tot i que 

comprèn una gran varietat d’estils, aquesta preferència inicial és causada per les 

influències dels cantautors francesos, com Brassens o Brel. Dels mateixos orígens, la 

Nova Cançó compta amb el concurs entusiasta i fidel d’alguns escriptors que els fan de 

lletristes, a més del suport d’altres artistes i intel·lectuals. 

3 Professionalització i crisi de creixença (1963-1969) 

3.1 L’èxit de “Se’n va anar” 
No és pròpiament fins a l’inici de la dècada dels cinquanta que es pot començar a parlar 

d’una autèntica indústria discogràfica. A acaballes de dècada, tot i això, es produeix al 

país una autèntica febre de festivals, i d’aquesta manera neix el Festival de la Cançó 
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Mediterrània, la primera edició del qual té lloc l’any 1959. No és fins a la quarta edició, 

però, el 1962, que guanya una cançó espanyola (tot i que al final la votació es considera 

nul·la). L’escàndol d’aquesta edició n’augmenta la popularitat, i alguns impulsors de la 

Nova Cançó decideixen presentar-s’hi l’any vinent. Una de les cançons presentades, Se’n 

va anar, és seleccionada i interpretada per Raimon i Salomé. La victòria d’aquest tema 

és rotunda i el seu triomf es considera el primer plebiscit a favor de la Nova Cançó. 

Aquesta victòria representa l’aprofitament dels mecanismes del sistema dominant en 

benefici d’uns interessos manifestament contraris. Tanmateix, el triomf de la Nova Cançó 

accelera les tensions internes pròpies de la cultura dominant i del seu aparell mediàtic, fet 

que la condueix a patir la seva primera crisi de creixença. Aquesta planteja la decisió que 

han de prendre els cantautors sobre si cal cenyir-se a la línia inicial i només cantar en 

català o si es pot procedir a una professionalització convencional. 

3.2 Professionalització i crisi 
Cap dels creadors inicials de la Nova Cançó es planteja professionalitzar-se com a cantant 

inicialment, ja que tots ells ho consideren una manera més de contribuir al redreçament 

de Catalunya. Tot i això, l’evolució accelerada dels esdeveniments permet el fet que, quan 

alguns d’ells es veuen amb agendes carregades d’actuacions, abandonin totalment o 

parcialment la feina i es professionalitzin. En cinc anys es passa d’un silenci eixordador 

a un públic innegable, amb diverses discogràfiques que s’afegeixen a l’edició de discos 

catalans i la creació del primer local públic dedicat a la cançó catalana: La Cova del Drac. 

L’any 1965 Joan Manuel Serrat comença a formar part d’Els Setze Jutges. És el tretzè 

membre del grup, i és l’únic dels jutges que no té per llengua materna exclusivament el 

català. Gaudeix d’un èxit immediat, i és durant aquest període que es viuen els moments 

de major expansió de la Nova Cançó. Tot i això, ni dins del conjunt d’Els Setze Jutges hi 

ha mai una autèntica unitat estilística, temàtica ni ideològica. Aquesta pluralitat és un dels 

grans encerts del moviment, però és també la causa principal de les crisis sofertes.  

Les tensions latents finalment esdevenen visibles quan transcendeix la notícia que Núria 

Feliu ha acceptat un contracte amb una discogràfica per gravar-hi també en castellà. Hi 

ha un vast nombre de persones que se senten traïdes, ja que el moviment de la Nova Cançó 

–tot i la manca de bases explícites– es caracteritza principalment pel monolingüisme 
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català. L’any 1967, Serrat anuncia que ell també cantarà en castellà.. Aquest fet provoca 

una important crisi de creixença, tant interna com externa, a més d’enfrontar-lo amb una 

part dels seus seguidors inicials. El conflicte adquireix una major dimensió quan 

transcendeix la notícia que Joan Manuel Serrat ha estat escollit per cantar a Eurovisió 

representant Espanya. Dos mesos després d’aquest anunci, el 25 de març de 1968, Serrat 

tramet un comunicat a TVE en el qual es nega a anar al festival si no pot cantar-hi en 

català. A partir d’aquest dia, Serrat és vetat de la ràdio i la televisió espanyoles de manera 

indefinida.  

En aquest context, el sistema cultural i mediàtic del franquisme augmenta l’enduriment 

dels obstacles al desenvolupament normal de les activitats dels cantants catalans, des de 

la censura prèvia i l’edició de discos fins a la prohibició de recitals i festivals i el vet a 

l’emissió radiofònica. Amb tot, es fa evident que la persecució franquista se centra en els 

cantants que donen una càrrega crítica i de denúncia a les seves composicions. 

L’any 1968 és un punt d’inflexió per a la Nova Cançó, ja que apareixen nous cantants de 

gran èxit. Tanmateix, la crisi és evident. Les postures es radicalitzen: d’una banda hi ha 

el bilingüisme i l’estira-i-arronsa amb el sistema; de l’altra, es diu que la Nova Cançó no 

és només cantar en català, sinó defensar la llengua i la cultura catalanes. 

A part de la crisi i la discòrdia, durant el 1969 es marca l’aparició clara de tot un seguit 

de noves manifestacions musicals que constitueixen un reflex fidel de les noves 

tendències predominants en la música anglosaxona, com El Grup de Folk. Aquest, per la 

seva producció, però sobretot per les seves actuacions, té una gran influència en el 

desenvolupament de nous corrents musicals a Catalunya. En una altra línia, Lluís Llach 

compon l’Estaca, que ràpidament esdevé un cant de combat d’amplis sectors de la 

societat catalana. També sorgeix el grup músic i vocal “La Trinca”, que inicia una de les 

carreres més impactants de la Nova Cançó. Simultàniament, es fa evident que la Nova 

Cançó compta amb escassíssimes plataformes de difusió radiofònica. 

4 Internacionalització i relleu generacional (1970-1975) 

És al llarg dels anys setanta que la Nova Cançó esdevé el portaveu més popular i massiu 

del conjunt de la catalanitat democràtica, fet que provoca que, durant l’any 1970, Raimon 

i Llach siguin vegin prohibides de manera sistemàtica i arbitrària quasi totes les seves 
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actuacions públiques, mentre que molt poques de les seves cançons obtenen l’autorització 

per a l’emissió radiofònica. Altrament, són molts cantants catalans que decideixen tancar-

se al monestir de Montserrat, juntament amb altres representants del món artístic, cultural 

i intel·lectual català en protesta davant el “procés de Burgos”. La popularitat d’aquest, 

juntament amb la resposta rebuda, demostra l’existència d’una catalanitat democràtica. 

4.1 Internacionalització 
Paral·lelament a l’aparició de noves tendències i a la diversificació d’estils, també és 

durant la dècada dels setanta que la Nova Cançó comença a transcendir a l’estranger. 

Durant la primera meitat d’aquesta dècada, l’espera de la mort de Franco representa un 

estira-i-arronsa entre la repressió completa i els tímids i limitats intents liberalitzadors. 

L’any 1971, Raimon veu prohibides gairebé totes les seves cançons a Catalunya, de 

manera que ha de centrar el seu treball a l’estranger. També es troba en aquesta situació 

Lluís Llach, que decideix traslladar-se a França. Ambdós cantants es veuen afectats pel 

pacte de fam amb el règim, i aquesta “obligació” a marxar del país és també una de les 

raons de la internacionalització de la Nova Cançó. 

4.2 Relleu generacional 
Una de les voluntats més clares per part del conjunt d’Els Setze Jutges, ja de bon principi, 

és que hi hagi la possibilitat d’un relleu generacional. Mentre que els membres inicials 

són nascuts abans de l’inici de la Guerra Civil espanyola, els qui sorgeixen posteriorment 

ja són fills de la postguerra (dècada dels quaranta). Tanmateix, es vol assolir un segon 

relleu: el dels nascuts a la dècada dels cinquanta. 

Simultàniament a aquest procés, el ventall de la Nova Cançó se segueix diversificant. 

D’una banda, hi ha tot un seguit de manifestacions de l’anomenada Música Progressista, 

mostrada al festival Sis hores de cançó a Canet. L’any 1973, es produeix la inauguració 

del local Zeleste, que té una influència molt positiva en l’evolució dels nous corrents 

musicals i en el treball d’alguns cantautors. És clar, per tant, que a mesura que la gamma 

estilística esdevé més extensa, el públic també s’amplia de manera progressiva. 

L’any 1974 tenen lloc els finals de les dictadures de Portugal i Grècia, així que Espanya 

resta com a únic règim dictatorial a tota l’Europa Occidental. En aquest context és també 

molt important la influència exercida per tot el moviment musical aplegat al voltant de 
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Zeleste, atès que possibilita una renovació de les expressions musicals dels cantants i 

grups catalans i fa que es deixi enrere el format inicial del cantant tan sols acompanyat 

per la guitarra per iniciar un treball més profund en els arranjaments musicals. 

4.3 La muntanya es fa vella 
Efectivament, com va compondre Raimon el 1968, “la muntanya es fa vella”. Tot i això, 

amb la recuperació de la democràcia a Portugal i l’assassinat de Carrero Blanco, la 

dictadura torna a endurir-se, provocant certa repercussió en l’activitat cultural i social. 

Per esdevenir conscient de la magnitud que el fenomen de la Nova Cançó arriba a tenir a 

les acaballes del franquisme és suficient fer referència a les Sis hores de cançó a Canet, 

ja que l’assistència del 1975, 30.000, dobla la xifra de l’any anterior. Aquest festival és 

clarament un acte antifranquista, però també una demostració de la vitalitat, pluralitat i 

puixança de la Nova Cançó. També cal fer menció a l’històric recital a Montjuïc de 

Raimon el 30 d’octubre, en el qual hi ha present la pràctica totalitat dels dirigents polítics 

democràtics. 

En aquest context d’efervescència política i social, el 20 de novembre de 1975 mor 

Francisco Franco, i amb aquesta mort s’inicia la transició de la dictadura a la democràcia, 

que acabarà amb la celebració de les primeres eleccions democràtiques després de la 

Guerra Civil. Es desferma així un període d’una rellevància pública enorme de la Nova 

Cançó, ja que la seva instrumentalització política marcarà decisivament l’última etapa de 

la seva història com a tal. 

5 Mort de Franco i transició a la democràcia (1976-1979) 

Per a la Nova Cançó, la mort de Franco suposa la irrupció més lliure i amb més força dels 

cantants catalans a la llum pública. Per exemple, durant el gener de l’any 1976, Lluís 

Llach fa tres recitals al Palau dels Esports de Montjuïc, on se sent el clam “sou vosaltres 

qui heu fet del silenci paraules”, que palesa la intercomunicació existent entre la Nova 

Cançó i amplis sectors de la societat catalana. 

Tot i això, el clima polític i social eminentment conflictiu propi d’aquest període causa, 

d’una banda, els Fets del 3 de març a Vitòria i publicació de Llach de la cançó 

Campanades a mort, que commemora les vides perdudes a causa de la brutal repressió 
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policial. D’altra banda, el panorama d’aquest any es caracteritza per l’aparició de nous 

cantants, intèrprets, grups i conjunts, i l’estrena del llargmetratge cinematogràfic La Nova 

Cançó. Tot i aquesta efervescència, es comencen a fer sentir les veus que proclamen que 

la Nova Cançó ha deixat d’existir. 

Les primeres eleccions democràtiques després de la mort de Franco tenen lloc el 15 de 

juny de 1977, més de divuit mesos més tard de la mort de Franco. Aquesta és tan sols una 

mostra de la lentitud, la llargada i la complexitat del procés de transició. A Espanya, les 

eleccions les guanya la coalició anomenada Unió de Centre Democràtic, mentre que a 

Catalunya la victòria és per als Socialistes de Catalunya. 

Durant l’any 1977 es produeix també la primera celebració de l’11 de setembre des de la 

Guerra Civil i l’esperat retorn del president Tarradellas d’un exili iniciat l’any 1939. De 

la mateixa manera, la majoria de recitals durant aquest any estan presidits per la 

reivindicació de la llibertat d’expressió. Un cop restablerta la democràcia amb les 

eleccions de l’any 1977, el 1978 les Corts Constituents inicien l’elaboració de la 

Constitució, mentre que l’Assemblea de Parlamentaris comença els treballs de redacció 

de l’Estatut d’Autonomia. El 6 de desembre del mateix any, la Constitució és aprovada 

en referèndum a Catalunya i al conjunt d’Espanya. 

Mentrestant, augmenten les veus que desqualifiquen la Nova Cançó i en dicten la 

defunció. És així com, junt amb un seguit d’actes que demostren la vitalitat i puixança 

del moviment, es troben també un conjunt d’articles i comentaris desqualificadors. Per 

això, quan dos dies abans de l’11 de setembre de l’any 1978, se celebra el festival Els 

cantants i poetes catalans commemoren l’11 de setembre, certs sectors no volen entendre 

que pugui comptar amb la participació destacada d’alguns cantants.  

Amb l’aprovació i posterior promulgació de la Constitució espanyola de 1978, l’any 1979 

ja es produeix l’entrada total a la normalitat democràtica, durant el qual tenen lloc tres 

consultes electorals: les primeres eleccions municipals democràtiques des de la Guerra 

Civil, unes eleccions legislatives i el referèndum de l’Estatut d’Autonomia, que té lloc el 

25 d’octubre i és aprovat per la gran majoria de catalans. En aquest context, el paper de 

la Nova Cançó és molt destacat, ja que el posicionament dels cantants els permet actuar 

en actes polítics. Això va acompanyat d’una sèrie d’atacs contra la Nova Cançó i alguns 
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dels seus exponents. A més, aquest any no es fa el festival 6 hores de cançó a Canet, en 

part per l’absència de Raimon i Lluís Llach però també a causa de la divisió de la societat 

catalana entre l’unilingüisme i el bilingüisme de la cançó. 

6 Desapareix el terme “Nova Cançó” (1980) 

El procés de transició democràtica arriba a la seva fi amb el pas de la Generalitat 

provisional a una Generalitat restablerta i normalitzada, que compta amb la victòria de 

CiU (coalició de Convergència i Unió) encapçalada per Jordi Pujol, una opció política 

que no compta amb gaires simpaties dins la Nova Cançó.  

Tenint en compte el context, a partir de 1980 ja no es pot parlar de Nova Cançó, atès que 

les circumstàncies anòmales i les exigències imposades han deixat d’existir. La Nova 

Cançó desapareix, però ho fa amb una clara voluntat de continuïtat renovada, encara que 

persisteixen les crítiques d’aquells que no volen que els cantants exerceixin de veus 

crítiques. S’espera que des del Govern de la Generalitat es contribueixi a fer el possible 

no sols per la continuïtat de la Nova Cançó sinó també pel seu enfortiment i consolidació 

definitius, però és inevitable que l’any 1980 marqui la fi d’aquesta etapa. 

El final de la transició a la normalitat democràtica representa un punt d’inflexió negatiu 

en la cançó catalana, ja que la Nova Cançó desapareix. Tot i això, molts cantautors 

reivindiquen que la cançó d’autor catalana actual no pot desaparèixer. Per exemple, 

Raimon afirma: “canto el que no puc expressar d’una altra manera” i “encara tinc molt a 

dir”, mentre que Francesc Pi de la Serra, en una altra línia, expressa que “cal obligar la 

gent a pensar” i que “un fenomen cultural no serà revolucionari si no té qualitat”. 

El treball iniciat vint anys enrere permet esperar que la Nova Cançó possibiliti l’existència 

d’una cançó popular catalana normalitzada i consolidada actual, com la que tenen les 

societats culturalment normals. Tot i això, les esperances no estan gens fonamentades, ja 

que amb el canvi de situació la cançó deixa de rebre tota ajuda i atenció institucional. 

7 Enquestes sobre la Nova Cançó a una mostra de població 

Un dels objectius d’aquest Treball de Recerca és analitzar l’impacte que ha tingut la Nova 

Cançó –i la censura discogràfica per antonomàsia– en la societat actual. Per tal 

d’acomplir-lo, una enquesta ha estat difosa i contestada per 229 persones de diverses 
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edats, que han respost sobre diverses qüestions plantejades en el treball (v. annex 8). Els 

rangs han estat distribuïts en franges de deu anys i pensats de manera que aquells 

enquestats que hagin estat en contacte amb el règim franquista deu anys o més estiguin 

en un mateix grup, per tal que les respostes siguin representatives.  

Abans de tot, és important mencionar que les respostes rebudes han estat de magnituds 

diferents en cada grup d’edat, amb un nombre clarament major en el grup que engloba la 

població de quinze a vint-i-quatre anys. Així, els resultats d’aquesta franja d’edat són 

estadísticament més acurats que els dels altres grups (v. annex 9, figura 9). Tot i això, els 

resultats de les enquestes mostren un patró inequívoc pel que fa als coneixements 

històrics, socials i culturals de la població, així que esdevé clarament apreciable el fet 

que, a mesura que l’edat augmenta, també augmenten els coneixements pel que fa al 

període franquista, la censura discogràfica, la Nova Cançó i els seus cantautors.  

En primer lloc, pel que fa al coneixement dels anys entre què va tenir lloc la dictadura de 

Franco, més de la meitat de les persones enquestades entre quinze i vint-i-quatre anys no 

han contestat o ho han fet de manera errònia, mentre que en la població de cinquanta-cinc 

anys o més hi ha un 100% de respostes correctes que, a més, apunten que el franquisme 

encara perdura sociològicament.  

En segon lloc, els enquestats han respost sobre els seus coneixements respecte a la censura 

(v. annex 9, figura 10). Així, queda representat de quina manera la consciència d’aquest 

fenomen augmenta a mesura que augmenta l’edat, ja que tan sols un 10% dels menors de 

quinze anys afirmen saber què és i, en canvi, a partir dels quaranta-cinc anys, el 100% la 

població enquestada sap de què es tracta. 

En tercer lloc, es fa referència a la consciència dels enquestats pel que fa a l’existència 

d’una censura discogràfica durant el període franquista (v. annex 9, figura 11). En aquest 

cas, el patró descrit anteriorment es repeteix, ja que els coneixements incrementen amb 

l’edat. Amb tot, el 100% de la població enquestada a partir dels vint-i-cinc anys ja afirma 

saber que va existir una censura sobre la producció discogràfica i musical. 

En quart lloc, s’analitzen els coneixements que fan referència a l’àmbit de la Nova Cançó 

(v. annex 9, figura 12). En aquest cas, un 0% de la població enquestada menor de quinze 

anys sap de què es tracta, i tan sols un 10% afirma tenir-ne una idea vaga. Pel que fa a la 

població de quinze a vint-i-quatre anys hi ha un 15% de coneixença d’aquest fenomen, i 
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en el cas de la població de vint-i-cinc a trenta-quatre anys, un 80%. A partir dels trenta-

cinc anys, un 100% de la població afirma saber què és la Nova Cançó. El patró esmentat 

anteriorment es repeteix, però en aquest cas la consciència històrica de la població jove 

és alarmantment baixa. En la mateixa línia, hi ha una pregunta que fa referència a quins 

autors del fenomen de la Nova Cançó es coneixen. En aquest cas, alguns dels cantautors 

més reconeguts són Lluís Llach, esmentat 70 vegades; Maria del Mar Bonet, 40; Raimon, 

38; Francesc Pi de la Serra, 30; i Joan Manuel Serrat, 30. 

Finalment, pel que fa al coneixement de la cançó “L’Estaca”, de Lluís Llach, la cançó 

certament més emblemàtica i que ha travessat més fronteres de la Nova Cançó, el patró 

que segueixen les respostes és el mateix que anteriorment, amb una consciència creixent 

amb l’edat (v. annex 9, figures 13 i 14). Tot i això, en aquest àmbit, el coneixement dels 

joves és major, ja que un 50% de la població enquestada de menys de quinze anys sap de 

quina cançó es tracta i gairebé un 70% de la població de quinze a vint-i-quatre anys també 

ho sap. Pel que fa al coneixement del significat de la cançó també hi ha un coneixement 

més estès entre els joves, amb un 70% en la població de fins a vint-i-quatre anys. 

Tanmateix, en aquestes dues darreres preguntes, es pot observar una anomalia en la 

població que engloba dels quaranta-cinc als cinquanta-quatre anys, ja que tenen un 3% i 

un 6% menys de coneixença que els rangs d’edat immediatament anteriors i posteriors. 

En conclusió, es pot afirmar que hi ha una disminució progressiva de la memòria històrica 

i de la influència del fenomen de la Nova Cançó i la coetània censura discogràfica en la 

nostra societat a mesura que l’edat disminueix. Aquestes dades, traduïdes a la totalitat de 

la població catalana, denoten una manca remarcable de consciència dels joves. 
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ELS SETZE JUTGES 
Els Setze Jutges es consolida ja des dels inicis de la Nova Cançó com el conjunt més 

homogeni del moviment. La seva evolució, substancial per comprendre la dificultat de 

les condicions i la transcendència que pren el fenomen, pot dividir-se en quatre etapes: la 

consolidació del nucli fundador, les noves incorporacions, Serrat i la gestió dels èxits i, a 

l’últim, la dissolució del conjunt.1 

1 Consolidació del nucli fundador 

Els inicis d’Els Setze Jutges es remunten a inicis de 1958, en què Miquel Porter i Lluís 

Serrahima coincideixen en el fet que han de fer alguna cosa pel país i, encoratjats pels 

antecedents de música politicosocial francesa i italiana, decideixen començar a donar 

forma a les primeres cançons. La primera cançó que produeixen és “Les floristes de la 

Rambla”, el mateix any, però saben que és necessari ampliar contactes. La primera 

incorporació dins d’aquest grup és Remei Margarit, que té una major formació musical. 

Les primeres actuacions públiques del nucli Porter-Serrahima-Margarit es fan al Teatre 

Viu. Paral·lelament a aquests fets, Lluís Serrahima expressa la necessitat de tenir una 

música catalana actual per una vida indirecta. Amb l’ajuda de Bonet, pública a la revista 

Germinabit l’article “Ens calen cançons d’ara” el gener de 1959. El contingut de l’article 

és força explícit, i descriu amb precisió les circumstàncies i la intenció del text. 

Per una altra banda, Josep Maria Espinàs, un emergent escriptor i crític literari, té 

l’oportunitat de conèixer la música de Brassens, de la qual queda corprès. Arran d’aquest 

fet, decideix començar a traduir les lletres de les seves cançons. Gràcies a un amic en 

comú, Porter entra en contacte amb Espinàs i ell accedeix a formar part d’aquest conjunt. 

El desembre de 1961 té lloc el primer recital d’Els Setze Jutges al CICF.* Aquest rep el 

nom de “Sesión extraordinaria dedicada a la poesia de la Nova Cançó” (primera ocasió 

en què s’utilitza la locució “Nova Cançó”). Serrahima, poc després d’aquest recital, 

assumeix les tasques de mànager del grup i, per tant, queda exclòs de la producció 

musical. 

 
*Centre d’Influència Catòlica Femenina, una de les entitats que defensa la lluita antifranquista. 
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El següent membre que s’uneix al conjunt és Delfí Abella, present en el recital de 

presentació dels jutges. En aquests moments es fa palesa la necessitat de dotar el grup 

d’un nom, i després d’unes hores de reflexió es decanten per Els Setze Jutges per diverses 

raons: per la seva voluntat de créixer, perquè forma part d’un embarbussament català i 

perquè jutges recull la voluntat del conjunt. 

Alguns dels criteris que porten Els Setze Jutges a definir-se com a conjunt són la cançó 

francesa, la catalanitat i la voluntat de fer una crònica tendra i irònica del país. Aquesta 

darrera porta crítiques sobre els jutges fundadors, ja que són titllats de “burgesos” o de 

“poc valents”. Amb tot, el motor invisible del col·lectiu és l’oposició a la situació política. 

2 Noves incorporacions 

Tot i que l’embranzida inicial d’Els Setze Jutges és possible gràcies al fet que els primers 

integrants són personalitats relativament reconegudes, el següent pas és trobar gent que 

s’afegeixi a la seva tasca. La primera nova integració és la de Francesc Pi de la Serra, que 

en un recital es queixa que l’acompanyament de la guitarra és pobre i els altres l’animen 

a fer-ho ell mateix. Entra al conjunt, es converteix en el primer músic professional de la 

Nova Cançó, i aporta un ascens qualitatiu en l’aspecte musical. 

Enric Barbat entra a formar part d’Els Setze Jutges a principis de 1963. Barbat coneix el 

conjunt a través de Pi de la Serra, i ràpidament s’anima a cantar. El setè jutge és Xavier 

Elies i Gibert, que escolta el grup en un recital de fi de curs en una universitat, poc després 

visita a Espinàs i demana de formar part del conjunt. La vuitena jutgessa és Guillermina 

Motta a qui, després d’un recital, se li ofereix l’oportunitat de formar part del conjunt. Tot 

i això, abans d’entrar ha de passar un “examen”, fet que demostra que no és tan senzill 

entrar i que hi ha algunes restriccions. 

La novena jutgessa és la valenciana Maria del Carme Girau i Alonso que, tot i no formar 

part dels jutges de més renom, eixampla l’àmbit territorial d’Els Setze Jutges. El desè 

membre del conjunt és, durant el 1964, Martí Llauradó i Torné, que no és admès com a 

Jutge fins després d’haver realitzat una sèrie d’actuacions “en període de prova”. El 

següent jutge a entrar al conjunt és el mallorquí Joan Ramon Bonet i Verdaguer. És admès 

dins del conjunt per correspondència epistolar, i toca esporàdicament. El dotzè membre 

d’Els Setze Jutges és Maria Amèlia Pedrerol, que entra al conjunt amb tan sols catorze 
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anys. És una fan incondicional del grup i, tot i que no és de les jutgesses de més èxit, 

aconsegueix integrar-se entre la resta de membres més grans.  

Amb l’arribada de nous membres, els jutges es deixen de moure tots en bloc, així que es 

desdoblen i poden oferir més d’un recital a l’hora. El pas dels anys propicia el fet que hi 

hagi jutges esdevinguts més populars i, per tant, més demanats que d’altres. Per això, es 

planteja el dubte de si ajudar els més febles o deixar que siguin els populars que vagin 

envaint els altres. També és important remarcar el fet que el rol i els anhels de les onades 

posteriors de jutges ja no són els d’omplir un buit, sinó de consolidar allò que ha estat 

iniciat. El paper dels fundadors també es modifica, ja que no obren camí inexplorat, sinó 

que promouen que els joves els segueixin (v. annex 5). 

3 Serrat i la gestió dels èxits 

El tretzè jutge és Joan Manuel Serrat, conegut per Enric Barbat durant les milícies l’any 

1964. A diferència de la resta, Serrat és bilingüe i prové d’una família humil. Abans 

d’entrar a Els Setze Jutges participa en diversos programes de ràdio en què es dona a 

conèixer, després dels quals és acceptat dins del conjunt. Des d’un primer moment, és 

evident que es convertirà en una estrella.  

Amb la més notable diferència de popularitat entre els membres d’Els Setze Jutges, es 

planteja el dubte de sobre si cal sostenir el conjunt o deixar que els populars aclaparin la 

resta, ja que el grup es divideix en un grup de Jutges professionalitzats i uns altres que 

segueixen amb tasques acollidores i impulsores. L’any 1966 es decideix prioritzar els 

jutges més populars, tant en recitals com en publicitat. Tot i això, Serrat és el primer que 

es desvincula d’Els Setze Jutges per a cantar en solitari. La importància que Serrat 

confereix a Els Setze Jutges provoca que, durant una llarga etapa, no hi hagi noves 

incorporacions. Finalment, amb l’ingrés de la germana petita de Joan Ramon Bonet, 

Maria del Mar Bonet, s’incorporen Rafael Subirachs i Lluís Llach, els tres darrers jutges. 

Maria del Mar Bonet es desplaça a Barcelona amb la intenció d’estudiar ceràmica, i 

resideix a casa de Lluís Serrahima i Remei Margarit. Per tant, té un contacte directe amb 

els jutges, fet que –amb el temps– la converteix també en jutgessa. 

Rafael Subirachs és el jutge amb més formació musical, conegut a finals de 1966, en el 

Concurs Social de Cançons Inèdites de II Cau de la Nova Cançó. S’enduu el guardó, i 
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Serrahima i Porter –que assisteixen al certamen– li proposen tot seguit de formar part 

d’Els Setze Jutges. Lluís Llach és el darrer membre del conjunt, nascut a Verges però 

estudiant d’Econòmiques a Barcelona. Un dia, un company l’anima a anar a tocar a la 

Cova del Drac, i al cap d’un temps, els jutges es posen en contacte amb ell per demanar-

li que canti algunes cançons. Poc després, Lluís Llach és integrat dins del conjunt. 

4 La Novíssima Cançó i la fi d’Els Setze Jutges 

En aquests moments, cap a finals de 1967, però sobretot durant el 1968, el conjunt va 

perdent el seu motiu de ser. Els jutges professionalitzats comencen a distanciar-se, ja que 

en aquest ambient els resulta complicat evolucionar. A mitjan 1967 es comença a percebre 

la retirada del nucli fundador, i els primers jutges deixen de cantar. Amb el temps, la 

majoria de jutges ofereixen recitals en solitari, però aquest fet no pot ser considerat una 

derrota, ja que s’ha assolit l’objectiu de desvetllar una cançó catalana i d’estimular la 

necessitat que aquesta es popularitzi. L’11 d’octubre de 1967 té lloc el primer recital al 

Palau de la Música de conjunt de Maria del Mar Bonet, Rafael Subirachs i Lluís Llach, 

sota el títol de “la novíssima cançó catalana”. En aquest moment comença a veure’s que 

seran els de més vàlua, a més de Serrat.  

Encara que inicialment la Nova Cançó és un moviment de recuperació de la llengua i la 

cultura catalanes, amb el decurs dels anys, el catalanisme convençut i l’antifranquisme es 

comença a filtrar per algunes escletxes. La crítica oberta a la conjuntura política 

coincideix amb l’etapa dels tres últims jutges, i es passa de la resistència silenciosa a la 

lluita per la conquesta de les llibertats. Es pot afirmar que l’any 1968 la fita d’Els Setze 

Jutges ja s’ha complert, amb l’establiment professional d’almenys set jutges. No hi ha 

cap acta de defunció del conjunt, sinó que es van adonant que Els Setze Jutges han deixat 

d’existir. L’última actuació és el 19 d’octubre de 1968 a Granollers, en la qual actuen els 

quatre jutges fundadors: Porter, Margarit, Espinàs i Abella.1 

5 Entrevistes a Els Setze Jutges 

Amb l’objectiu de corroborar totes les informacions recollides dins d’aquest treball, la 

posada en pràctica considerada la més apropiada ha estat la de les entrevistes. Així, una 

entrevista ha estat tramesa a dotze membres del col·lectiu d’Els Setze Jutges, però tan 

sols ha estat contestada per una jutgessa, Maria Amèlia Pedrerol. D’altra banda, s’ha 
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realitzat una entrevista telefònica a Francesc Pi de la Serra, que –a més de respondre a les 

preguntes formulades– ha explicat amb més detall les circumstàncies que el conjunt va 

viure durant el segon franquisme i ha posat en relleu algunes anècdotes personals (v. 

annex 7). 

Les conclusions extretes resulten corroboratives respecte a les informacions recopilades 

en el treball, ja que coincideixen en el fet que l’objectiu de la Nova Cançó, en els seus 

inicis, era el de dotar la població catalana de cançons en la pròpia llengua malgrat les 

circumstàncies. Tot i això, el sol fet de cantar en català convertia les cançons en un 

fenomen polític, a més d’artístic. Pel que fa a la relació del contingut amb el context 

històric, Francesc Pi de la Serra afirma que encara que una part de les seves cançons són 

“surrealistes” o “iròniques”, totes traspuen la situació viscuda i que les seves cançons 

sempre han seguit una mateixa línia. En les seves paraules, “la feina del cantautor és 

descobrir, alertar, avisar i denunciar allò que succeeix”. Pel que fa a Pedrerol, no hi ha 

una relació directa entre contingut i context, ja que les seves cançons tracten sobre la 

naturalesa i les persones.  

En relació amb l’autocensura, Pi de la Serra assegura que ell sempre ha dit el que ha 

pensat, i admet haver utilitzat jocs de paraules per tal d’evadir la censura. Aleshores, el 

fet d’utilitzar aquest tipus de recursos connota una autocensura necessària per a poder 

publicar sense represàlies. A més, ambdós cantautors confirmen que mai van ser 

perseguits per raons ultra la seva producció musical, fet que denota que la policia no tenia 

en compte la ideologia política, sinó només el contingut de les cançons o recitals. Encara 

que alguns cantautors –com Lluís Llach– van decidir exiliar-se, Pi de la Serra certifica 

que ell mai va pensar de marxar, ja que, tot i haver produït discos a Alemanya i França 

per no haver de passar censura, cantant en català creu que seria complicat tenir èxit a 

l’estranger. Ni les influències del cantautor francès Brassens van convèncer-lo d’exiliar-

se a França.  

Llavors, sobre si la Nova Cançó va ser estrictament necessària per a arribar a la situació 

política actual, ambdós cantautors reconeixen que –indiscutiblement– aquesta va 

reafirmar la pertinença a un país a través de les cançons. Tot i això, Pi de la Serra aclareix 

que si la Nova Cançó no hagués sorgit, tard o d’hora hi hauria hagut altres iniciatives 

musicals. A partir de l’entrevista i l’enquesta també podem veure que la Nova Cançó és 
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la causa de la censura discogràfica, ja que, com afirma Pi de la Serra, perquè surti una 

persona i digui que hi ha una acció que està prohibida, primer hi ha d’haver algú que 

cometi aquesta acció. Pi de la Serra corrobora aquesta afirmació dient que “els que manen 

no poden suportar que hi hagi gent que surti d’allò que ells han establert que es pot fer”. 

En consonància amb això, el cantautor barceloní afirma que la Nova Cançó no ha perdut 

la seva rellevància, ja que encara està ple de gent que canta en català. El que, segons ell, 

s’ha perdut, és la cançó amb consciència social. 

Finalment, Pedrerol i Pi de la Serra divergeixen respecte a si la Nova Cançó ha assolit el 

seu objectiu. D’una banda, Pedrerol creu que sí, ja que des de la publicació de l’article 

“Ens calen cançons d’ara” de Lluís Serrahima, ha aparegut una cançó catalana en una 

multiplicitat d’estils i tendències. Per contra, Pi de la Serra creu que el fet que la Nova 

Cançó s’hagi extingit fa que no hagi assolit el seu objectiu, ja que la cançó “no va ser 

només necessària en aquella època, sinó que ens cal ara i cal que n’hi hagi sempre”. 

L’impacte de la Nova Cançó en la societat del moment, des de l’òptica de Maria Amèlia 

Pedrerol, va ser profund, ja que va encaixar i arrelar profundament en la gent. Amb tot, 

en l’actualitat, el fet que s’hagi normalitzat la cançó fa que actualment no es valori tant 

aquest fenomen cultural, com es pot veure en les enquestes menades i esmenades 

anteriorment (v. pàgina 28). 
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CONCLUSIONS 
 

 

 

 

 

 

 

  

Després de la realització d’aquest treball, 

la conclusió més valuosa que puc extreure 

és que, encara que en el dia a dia no en 

siguem conscients, la situació política i la 

normalització i popularització de la 

llengua catalana han depès, en gran part, 

de la gran acció realitzada pels 

participants de la Nova Cançó. De la 

mateixa manera, les qüestions en què es 

basa el treball ja tenen resposta.  

 

Pel que fa a quines van ser les 

repercussions de la repressió franquista en 

la producció musical, aquestes foren –en 

primer lloc– un silenci absolut que es va 

allargar des de l’inici de la Guerra Civil el 

1936 fins a 1958, data de les primeres 

composicions musicals després de la 

guerra. A partir d’aquest moment, la 

censura comença a relaxar-se i s’inicia 

una etapa de liberalització. En aquest 

context neix la Nova Cançó. Aquestes 

mostres musicals comencen a 

popularitzar-se, i les autoritats no 

disposen d’una legislació concreta per a 

censurar-les, ja que la censura es regula a 

partir de la Llei de Premsa de 1938. 

Inicialment, la censura és estricta, i una 

gran varietat de temes es veu condemnada 

pel règim. A mesura que la Nova Cançó 

va guanyant rellevància, les institucions 

s’est 

Après le rédigé de ce travail, la conclusion 

la plus précieuse que je peux extraire est 

que, même si nous n’en sommes pas 

conscients au quotidien, la situation 

politique, la normalisation et la 

popularisation de la langue catalane se 

sont largement détachées de la grande 

action menée par les participants de la 

« Nova Cançó ». De même, les questions 

sur lesquelles repose le travail ont déjà une 

réponse. 

Quant à la répercussion de la répression 

franquiste sur la production musicale, elle 

fut dans un premier temps un silence 

absolu qui dura du début de la Guerre 

Civile en 1936 jusqu’à 1958, quand les 

premières compositions musicales après 

la guerre ont apparu. C’est à partir de ce 

moment-là que la censure commence à se 

relâcher et une étape de libéralisation 

éclate. Alors, une réponse à la répression 

est née : la « Nova Cançó ». Après une 

brève hésitation, les expositions musicales 

de ce mouvement commencent à devenir 

populaires, et les autorités n'ont pas de 

législation spécifique pour les censurer à 

cause d’une loi de presse obsolète. 

Autrement, on doit énoncer qu’à l’origine 

la censure est stricte et une grande variété 

de sujets sont condamnés par le régime, 

mais la libéralisation permet qu’on puisse 

chanter en langue catalane. Ainsi, au fur et 

à mesure que la « Nova Cançó » gagne en 

importance, les institutions commencent à 

s'inquiéter et finalement établissent une 
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comencen a preocupar-se, i finalment 

s’estableix una censura discogràfica de 

bases concretes i institucionalitzades. Tot 

i això, el fenomen ja és massa popular i la 

repressió no és capaç de silenciar les veus 

que critiquen la dictadura i lluiten per la 

llibertat. Així, les repercussions de la 

repressió franquista en la producció 

musical són diverses, ja que inicialment es 

produeix un silenci absolut, llavors hi ha 

una tímida obertura i finalment irromp 

amb força el moviment, que s’aprofita de 

la censura per popularitzar encara més les 

cançons. 

 

 

L’altra pregunta proposada és quin o quins 

moviments van sorgir de la censura 

discogràfica i quin impacte han tingut en 

la societat. Amb la perspectiva que m’ha 

proporcionat la realització d’aquest 

treball, ara soc conscient que la censura no 

va originar cap moviment, sinó que foren 

les ambicions de tornar a dotar la cançó 

catalana de música actual en la llengua 

pròpia que van dur Lluís Serrahima a 

publicar l’article “Ens calen cançons 

d’ara”, el manifest fundacional del 

moviment que posteriorment va sorgir, la 

Nova Cançó. Aquest moviment va 

aconseguir dignificar la cançó d’autor 

després 

 

chanter en langue catalane. Ainsi, au fur et 

à mesure que la « Nova Cançó » gagne en 

importance, les institutions commencent à 

s'inquiéter et finalement établissent une 

censure discographique sur des bases 

institutionnalisées. Cependant, le 

phénomène est déjà trop populaire et la 

répression ne parvient pas à faire taire les 

voix qui critiquent la dictature et luttent 

pour la liberté. En somme, les 

répercussions de la répression franquiste 

sur la production musicale sont diverses: 

il y a d'abord un silence absolu qui 

s’engage vers une timide ouverture et 

enfin le mouvement s’épanouit fortement 

et profite de la censure pour populariser 

encore plus les chansons. 

L'autre question proposée dans le travail 

est de savoir quel ou quels mouvements 

sont nés de la censure discographique et 

quel a été son impact sur la société. En 

prenant en compte de la projection que cet 

ouvrage m'a apportée, je suis maintenant 

certaine que la censure n'a abouti à aucun 

mouvement musical, mais tout au 

contraire, que ce sont les ambitions de 

doter la chanson catalane de musiques 

actuelles dans la propre langue qui ont 

conduit Lluís Serrahima à publier l'article 

« Ens calen cançons d’ara », le manifeste 

fondateur du mouvement appelé « Nova 

Cançó », qui a émergé immédiatement 

après. Ce mouvement a non seulement 

réussi à rendre digne la chanson d’auteur 

après une longue période de silence mais 

aussi est devenu une plate-forme 

importante dans la lutte du catalanisme 
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després d’un llarg període de silenci i va 

esdevenir una important plataforma de la 

lluita de la catalanitat democràtica contra 

el franquisme. El fet que la Nova Cançó es 

caracteritzés pel monolingüisme català i 

que, amb el temps, recollís un gran 

nombre de crítiques contra el règim de 

Franco, foren els motius que van produir 

l’aparició d’una censura discogràfica. 

L’impacte que ha tingut la Nova Cançó en 

la societat és difícil de mesurar, ja que va 

tenir un gran èxit en el seu moment perquè 

va encaixar i arrelar-se profundament en 

el desig de la gent de sentir una cançó 

catalana actual i una crítica contra la 

situació sociopolítica. Llavors, encara que 

la Nova Cançó fos essencial en aquell 

moment per a fomentar la lluita 

democràtica antifranquista, actualment ha 

perdut rellevància a causa de la 

normalització de la situació democràtica, i 

ha desaparegut gran part de la consciència 

social que va haver-hi durant la dictadura 

i en l’etapa immediatament posterior a 

aquesta.  

après. Ce mouvement a non seulement 

réussi à rendre digne la chanson d’auteur 

après une longue période de silence mais 

aussi est devenu une plate-forme 

importante dans la lutte du catalanisme 

démocrate contre le franquisme. Le fait 

que la « Nova Cançó » ait été caractérisée 

par le monolinguisme catalan et qu'elle 

ait, au fil du temps, reçu un grand nombre 

de critiques contre le régime franquiste, 

sont les raisons qui ont conduit à 

l'émergence d'une censure 

discographique. L'impact que la « Nova 

Cançó » a eu sur la société est difficile à 

mesurer, car il y a eu un grand succès 

initial fondé sur le profond désir des gens 

d’entendre des chansons catalanes 

actuelles, de même que des critiques 

contre la situation socio-politique. 

Ensuite, bien qu’à l’époque la « Nova 

Cançó » fût essentielle à l'époque pour 

promouvoir la lutte démocratique 

antifranquiste, elle a maintenant perdu 

partiellement sa pertinence, à cause de la 

normalisation de la situation 

démocratique et de la disparition d'une 

grande partie de la conscience sociale et 

historique qui existait pendant la dictature 

et la post dictature immédiate, comme on 

aperçoit sur les résultats des enquêtes et 

comme soulignent le chanteur et la 

chanteuse interviewés. 

À propos des objectifs établis dès le début 

de mon travail, je dois remarquer ma 

volonté de connaître la période d'après-

guerre et les caractéristiques du régime de 

Franco; ainsi que définir la censure et ses 
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Els objectius, que es poden resumir en 

conèixer el període de la postguerra i les 

característiques del règim franquista; 

determinar el concepte de censura, en 

quins àmbits va afectar i discernir les 

característiques de la censura 

discogràfica; documentar-me sobre el 

moviment de la “Nova Cançó” i, 

finalment, realitzar una enquesta a alguns 

membres d’Els Setze Jutges, han estat tots 

acomplerts. Els tres primers han estat 

assolits per mitjà de la recerca 

d’informació a través de mitjans com 

Internet, llibres, estudis, articles i vídeos. 

La part pràctica del treball, és a dir, 

l’enquesta i l’entrevista, m’han 

proporcionat informacions que han 

corroborat la informació recopilada 

anteriorment. També m’han servit per fer-

me una idea de la situació que es va viure 

en el dia a dia dels cantautors durant el 

segon franquisme, i de com van ser de 

dures les seves condicions. Tot i això, la 

dificultat per posar-me en contacte amb 

els membres d’Els Setze Jutges i 

l’escassetat de respostes rebudes han estat 

dos importants contratemps en la 

realització del treball.  

 

Per aprofundir més en la línia del treball, 

es podria analitzar una mostra de diverses 

lletres de cançons que s’emparin dins del 

terme Nova Cançó i comparar –en cas que 

existeixin ambdues– la versió original i la 

versió censurada, per veure quins termes o 

temes eren els més temuts per la censura i 

de quina manera s’intentava alleugerir la 

À propos des objectifs établis dès le début 

de mon travail, je dois remarquer ma 

volonté de connaître la période d'après-

guerre et les caractéristiques du régime de 

Franco; ainsi que définir la censure et ses 

domaines d’application. Je voulais aussi 

me documenter sur le mouvement de la 

« Nova Cançó » sans abandonner mes 

recherches sur « Els Setze Jutges » Tous 

ces objectifs ont été complétés à travers la 

recherche d'informations sur Internet, des 

livres, des études, des articles et des 

vidéos. À son tour, la partie pratique du 

travail –les enquêtes et les entretiens– m'a 

fourni des informations qui corroborent 

les informations recueillies auparavant. 

Les enquêtes m’ont aidé à envisager la 

perte de conscience historique des 

nouvelles générations par rapport au passé 

et de même voir que la société actuelle a 

largement perdu la mémoire sur la 

censure, la « Nova Cançó » et même leurs 

influences à la situation politique actuelle. 

En outre, les entretiens m’ont fourni des 

informations sur la situation vécue dans la 

vie quotidienne des auteurs sous le 

deuxième régime franquiste, et jusqu`à 

quel point leurs conditions ont été 

difficiles.  

Pour approfondir dans la ligne de travail, 

on pourrait mener un entretien à des 

censeurs de l’époque franquiste, car de 

cette façon nous aurions non seulement 

une perspective plus grande mais aussi des 

différents points de vue à propos des sujets 

de la censure et la « Nova Cançó ». Dans 

la même ligne, il serait aussi possible 
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terme Nova Cançó i comparar –en cas que 

existeixin ambdues– la versió original i la 

versió censurada, per veure quins termes o 

temes eren els més temuts per la censura i 

de quina manera s’intentava alleugerir la 

càrrega crítica de les cançons. Una altra 

línia d’investigació possible seria la 

realització d’enquestes a una mostra de 

població de diversos rangs d’edat per 

discernir si la societat ha mantingut viva 

la memòria de la Nova Cançó o ha oblidat 

progressivament quines van ser les 

condicions durant la dictadura i com hem 

arribat fins a la situació política i sobretot 

musical de què disposem en l’actualitat. 

 

cette façon nous aurions non seulement 

une perspective plus grande mais aussi des 

différents points de vue à propos des sujets 

de la censure et la « Nova Cançó ». Dans 

la même ligne, il serait aussi possible 

d’analyser la potentielle censure 

discographique existante actuellement, et 

corroborer si elle a réussi à disparaitre ou 

si elle est encore présente dans notre pays. 
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Annex 1. Visita al MUME a la Jonquera 

Aquesta visita em va permetre entrar més en context pel que fa a la Guerra Civil, però 

sobretot amb referència a l’exili i les conseqüències directes i indirectes de la guerra.  

      

      

Figura 1: Fotografies del museu MUME a la Jonquera. Font d’elaboració pròpia.  
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Annex 2. Els permisos de la censura 

 

Figura 2: Carta del Ministerio en què es denega la gravació de la cançó “Confessió de Polly”, de Weill i Formosa, i 
es qualifica de “no radiable” la cançó “Recepta de cuina”. Font: Fons Concèntric. 
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Figura 3: Lletra de la cançó “Vailet”, de Lluís Llach, amb el segell “prohibido” i certificat de denegació 
d’enregistrament. Versió corregida de  “Vailet”, titulada “Damunt d’una terra”, i certificat d’autorització  
d’enregistrament. Font: Fons Concèntric. 
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Annex 3. Edició 242 de la revista “Enderrock” 
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Figura 4. Pàgines 58 i 59 de la revista Enderrock, número 242. Font: Revista Enderrock. 
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Annex 4. “Ens calen cançons d’ara” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Revista “Germinabit”, núm 58, gener de 1959. 

Ens calen cançons d'ara 
Hem de cantar cançons, però nostres i fetes ara. Ens calen cançons que tinguin una 
actualitat per a nosaltres. Tothom n' ha cantades fins ara de les que podem anomenar 
de sempre, i d'aquestes, potser només les més conegudes; tanmateix n'hem deixades de 
banda de magnífiques que corren el perill d'ésser oblidades, i potser per culpa d'una 
excessiva intromissió de cançons estrangeres. És molt lloable, i àdhuc necessària 
aquesta intromissió des d'altres terres, però això no ha de privar mai que se segueixin 
cantant les nostres, siguin tristes o alegres, siguin com siguin: pel fer d'ésser nostres 
tenim l'obligació de no oblidar-les. Ara bé, és greu que no se'n facin de noves, jo 
almenys no n'he sentides. Podem atribuir-ho a Ies circumstàncies, però de cançons se'n 
poden fer de moltes menes i maneres; a més, aquestes circumstàncies no poden per 
elles mateixes privar un poble de les seves cançons. És precisament en moments difícils 
que han nascut gran nombre de cançons, de les més boniques, aquelles que els pobles 
han transformat en una mena d'oració col·lectiva. 

Es tracta, doncs, que surtin cançons d'aquest moment nostre. Les darreres generacions 
bé ho van fer. Rodoreda, Nicolau, Morera, Vives,… que aleshores eren joves. Van fer 
cançons que tots seguim cantant. 

Què fan els músics que ara són joves? Les generacions futures podrien dir de nosaltres 
que van ésser una generació que no sabé fer-se les seves pròpies cançons; en realitat 
podrien dir que amb prou feines vam cantar. 

Fixem-nos a França, què passa: de qualsevol tema, de qualsevol fet, important o no –
això és igual– sorgeix una cançó; i quines cançons! 

Estem massa intel·lectualitzats? Tindrem por de cantar-les si en fem? Ben bé no ho 
sabem, però alguna cosa passa. 

A les places dels pobles es ballen sardanes; se'n ballen moltes de compositors nous. Hi 
ha poetes i bé en surten de nous! També tenim músics. Què passa? Anem cadascú pel 
seu cantó, o badem simplement.  

Us imagineu si com a França tinguéssim aquesta mena de trobadors com són els 
chansonniers, que anessin pels pobles i per tot el país cantant cançons nostres? Les 
cançons franceses, italianes, mexicanes i moltes d'altres, bé són escoltades per tothom! 
Però no vull ésser massa optimista. Potser amb el temps ho aconseguirem. De moment, 
per què no intentem de fer les nostres pròpies cançons i cantar-les? 

Lluís Serrahima 
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Annex 5. Fotografies d’Els Setze Jutges 

 

Figura 5:Una bona representació d'Els Setze Jutges, d'esquerra a dreta i de dalt a baix: Francesc Pi de la Serra i 
Miquel Porter Moix. Guillermina Mota, Remei Margarit, Maria del Carme Girau i Oriol Maspons. Josep María 
Espinàs, Delfí Abella, Enric Barbat i Xavier Elies. Font: Oriol Maspons. 

 

Figura 6: Homenatge musical als “Setze Jutges”. Font: Concèntric. 
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Figura 7: Homenatge musical als “Setze Jutges”. Font: Concèntric. 
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Annex 6. Cançó “L’estaca”, de Lluís Llach 

Figura 8. Versió autoritzada i versió original de "L'estaca". Font: Revista Enderrock, edició 242. 

  

Versió original 
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 tu l’estires fort per aquí i jo l’estiro fort per allà, 
segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar.  

–Però Siset fa molt temps ja, les mans se’m van escorxant! Que a cops 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! [...] 
 

Versió autoritzada 
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, doncs ella és vella, vella, 
vella, ben corcada deu ser ja. Si tu l’estires fort per aquí i jo l’estiro fort per allà, un 
cop a terra, terra, terra, i ens podrem alliberar.  

–Però Siset fa molt temps ja, les mans se’m van escorxant! Que a cops 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! [...] 

Lluís Llach 
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Annex 7. Resultats de les entrevistes a Els Setze Jutges 

Entrevista: Maria Amèlia Pedrerol Busquets 
Segons vostè, quin era l’objectiu principal de la Nova Cançó en els seus inicis?  

L’objectiu que va impulsar el col·lectiu d’Els Setze Jutges, del qual vaig formar part des 
de 1964 fins a 1968, va ser la producció de cançons en llengua catalana, amb un contingut 
interessant i d’actualitat, que ampliés el repertori de les cançons tradicionals. D’aquesta 
iniciativa, més les veus que anaven apareixent cantant en català, se’n va dir la Nova 
Cançó. 

Ha cantat en castellà? (si és que sí, va sentir-se censurada per una part del seu públic 
inicial després de prendre aquesta decisió?). 

No. 

Creu que hi ha alguna relació entre el context històric i el contingut de les seves 
cançons? (és a dir, si hi ha algun canvi en el contingut o la càrrega crítica a mesura 
que evoluciona el franquisme). 

No. Les meves cançons no tenien un contingut polític. Descrivien aspectes de la 
naturalesa i de les persones; no depenien tant del moment polític com personal. Cal tenir 
en compte que jo vaig cantar des dels catorze fins als divuit anys. 

Fou mai perseguida per les seves opinions polítiques o per raons ultra la seva 
producció musical? 

No. 

Creu que si la Nova Cançó no hagués quallat ens trobaríem en la situació política 
actual? Per què? 

Indiscutiblement, la Nova Cançó va servir per reafirmar la pertinença a un país, el nostre, 
a través de la llengua i dels missatges de les cançons. Algunes cançons es van convertir 
en un símbol de lluita contra el franquisme. 

La Nova Cançó, causa o conseqüència de la censura discogràfica? 

En el context de la cançó, el que jo vaig conèixer és la censura que intervenia a l’hora de 
demanar el permís per a fer un recital. Implicava presentar una còpia de totes les cançons 
que es cantarien en aquell acte. I ja sabíem per endavant que les cançons dels companys 
més crítiques amb el sistema, serien censurades.  

Considera que la Nova Cançó ha perdut la seva rellevància i ha desaparegut, o 
encara existeixen cantautors que segueixen produint en consonància amb aquest 
moviment? 
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La Nova Cançó ja no és nova, però segueixen apareixent cantautors que encaixarien amb 
l’esperit inicial. 

Creu que la Nova Cançó ha assolit el seu objectiu?  

Sens dubte. Des que el Lluís Serrahima va escriure a la revista Germinabit la proclama 
“Ens calen cançons d’ara”, la cançó catalana es va expandir i consolidar, en una gran 
multiplicitats d’estils i tendències diverses. 

Quin impacte s’afigura que ha tingut la Nova Cançó en la societat en què va 
desenvolupar-se aquest moviment? I en l’actualitat?  

La iniciativa de la Nova Cançó va tenir tant èxit perquè va encaixar i  arrelar 
profundament en el sentir i en el desig de la gent, de sentir cantar en la seva llengua d’una 
banda i de sentir paraules crítiques contra la situació sociopolítica, de l’altra. Ara és un 
altre moment, la cançó s’ha normalitzat i no té la càrrega dels primers temps. 

 

Entrevista: Francesc Pi de la Serra 
Segons vostè, quin era l’objectiu principal de la Nova Cançó en els seus inicis? 

Bé, per aquí hi ha diverses coses a tenir en compte. La Nova Cançó es va dir així perquè 
era una cosa nova entre gent que feia cançons sobre el que veia; la feina que ara en diuen 
cantautor. Aleshores, havent-hi la dictadura militar de Franco i el català trobant-se bastant 
subjugat, el fet de cantar en la pròpia llengua comportava un posicionament que, encara 
que no volguessis, et sotmetia a una sèrie de repressions, censures, prohibicions... 
Llavors, l’objectiu de la cançó era bàsicament cantar cançons malgrat que la situació fos 
adversa, però com que hi havia repressió deixava de ser un fenomen només artístic i es 
tornava polític. 

Considera que en els seus inicis el sol fet de cantar en català representava un 
desafiament al sistema? 

És una mica més complex que això; allò que és normal és cantar en català, perquè és la 
llengua pròpia, la llengua amb què jo treballo, m’expresso... però, en haver-hi aquesta 
particularitat o situació de repressió es transformava en una altra cosa. Per exemple, en 
un concert meu d’aquella època, la gent entrava i hi havia policia a la porta, a dins, i a mi 
m’esperava un policia de la secreta a dins del camerino per dir-me quines cançons podia 
cantar i quines no. Aleshores, com que moltes de les meves cançons reflecteixen la 
situació i parlen d’allò que està passant la gent se sentia absolutament identificada i 
reaccionava d’una manera més encesa que en un concert artístic normal. Com que moltes 
de les meves cançons parlen d’aquesta situació i molta gent del públic havia patit 
repressió la reacció era més explosiva o entregada. 

Pel que tinc entès, vostè no ha cantat mai en castellà, oi? 
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Sí, hi he cantat. Vaig fer un treball de les cançons internacionals de la Guerra Civil, que 
tenia textos en castellà i es deia “No pasaran”. Va ser un espectacle de cançons, imatges, 
etc., de la Guerra Civil i ha sigut la vegada que he cantat en castellà. També vaig cantar 
una cançó de pràctica espiritual, però totes dues són excepcions. 

Llavors, com que aquestes cançons les va cantar quan el franquisme ja s’havia 
acabat, no es va sentir censurat per una part del seu públic, oi? 
El que passa és que en la situació que estem vivint políticament i socialment sempre hi 
ha una repressió a sobre. Avui en dia, hi ha cantants catalans a la presó i a l’exili i, si 
critiques el rei, et volen posar a la presó. Són coses que avui en dia a Europa ja no 
existeixen, perquè cadascú pot dir el que vulgui, i aquí encara existeixen. 

Creu que hi ha alguna relació entre el context històric i el contingut de les seves 
cançons, és a dir, si hi ha algun canvi en el contingut o la càrrega crítica a mesura 
que evoluciona el franquisme? 
A veure, jo tinc una part de les meves cançons que són bastant surrealistes, iròniques, 
cançons que cada persona entén de manera diferent... però jo crec que totes traspuen la 
situació en què visc. L’última cançó que estic cantant, de moment inèdita, és una crida al 
fet que la gent surti al carrer a manifestar-se i que ajudin que la situació canviï. Amb la 
situació que estem vivint ara amb el tema de l’independentisme, em surten cançons així.  

Llavors, encara que el context històric ha evolucionat, creu que totes les seves 
cançons segueixen una mateixa línia? 

Jo crec que sí, no ho puc fer d’una altra manera. Jo defenso la paraula, i hi ha paraules 
que no agraden a algunes classes socials o polítiques. Jo això no ho he tingut mai en 
compte, i defenso les idees que predico. En definitiva, la cosa es tracta de l’amor i la 
llibertat, i també de la funció de l’art en si, el de representar la realitat, tenint en compte 
que un artista també pot fer composicions imaginatives. Tot i això, generalment en el món 
dels cantautors, nosaltres podríem ser entre cometes com els antics profetes. La feina del 
cantautor és descobrir, alertar, avisar, denunciar d’allò que succeeix.  
En consonància amb això, vostè creu que s’ha infligit autocensura en alguna 
situació? 

No, sempre he dit el que he pensat. En el moment que descobreixo que hi ha amics meus 
del Brasil que fan jocs de paraules el “fill de puta” el converteixo en “fill de Buda”, en 
castellà “hijo de Buda”, i passo la censura i la gent entén “fill de puta”. Això ho he fet 
força vegades, ja que a mi m’interessa que la gent entengui què vull dir.  

Creu que durant el franquisme fou mai perseguit per les seves opinions o per raons 
ultra la seva producció musical? 

No, la policia tenia una falta de professionalitat bastant gran en aquest àmbit. Jo soc 
comunista i vaig militar en el partit comunista PSUC. A mi em van detenir al voltant de 
trenta vegades, i mai van fer referència a la meva militància política. En general, només 
vaig ser perseguit per la meva producció musical. 
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Va considerar mai la possibilitat d’exiliar-se per poder cantar sense la necessitat de 
passar per censura, tenint en compte que vostè ja va produir un disc a França amb 
Le Chant du Monde? 

Vaig fer discos a Alemanya i França, però no vaig pensar a exiliar-me. M’ho havien dit, 
però cantant en català és complicat marxar a cantar fora. No vaig pensar de marxar. A mi 
em va enganxar la policia amb un grup pacifista de quatre amics i em van enviar a fer la 
mili, que en el seu moment no vaig voler fer. Tot i això, si no m’haguessin agafat i 
m’haguessin portat en una  presó a l’Àfrica, probablement m’hauria exiliat. Em deien que 
m’exiliés perquè un dels meus grans referents de la cançó és George Brassens, i en aquell 
temps podia tenir alguna influència seva, però jo visc aquí.  

De fet, és una anècdota, però jo vaig estar exiliat durant dos dies, perquè em van dir que 
em venien a detenir i vaig marxar a Perpinyà. Al cap de dos dies em van dir que ja podia 
tornar.  

Vostè creu que si la Nova Cançó o Els Setze Jutges no haguessin quallat ens 
trobaríem en la situació política actual? 
Jo crec que haurien sortit cantants en algun moment. Els que van pensar en això van ser 
Lluís Serrahima i Miquel Porter, i ells es basaven en la cançó que es feia a França. També 
arribaven influències dels Estats Units, i aquí van néixer iniciatives com el Grup de Folk, 
que feia cançons influenciades pel que es feia allà. Aquí hi havia el franquisme, i l’última 
cosa popular que s’havia cantat abans de la guerra eren els cuplés. Tot i això, jo crec que 
tard o d’hora s’hauria cantat,  perquè és natural i habitual que la gent ho faci. 
Creu que la Nova Cançó és causa o conseqüència de la Nova Cançó? 

Jo crec que primer surt la Nova Cançó i després sorgeix la censura, perquè si no seria 
impossible. Per exemple, si surt una persona i es queixa d’alguna cosa, llavors hi ha un 
estament o grup de persones que diuen que allò està prohibit, però primer ha de sortir la 
persona que cometi l’acte.  

Tot i això, jo crec que sempre hi ha hagut censura. Un dels nostres referents històrics era 
un cantant del segle XIV, François Villon, i aquest va ser condemnat a la forca per cantar, 
perquè al rei no li va agradar allò que deia. Els que manen, desgraciadament, generalment 
són uns fills de puta. I avui en dia, si tu fas una sèrie de cançons, pots patir repressió. Els 
que manen no poden suportar que hi hagi gent que surti d’allò que ells han establert que 
es pot fer. 

En consonància amb això, creu que la Nova Cançó ha perdut la seva rellevància o 
encara existeixen cantautors que la recolzen i produeixen en la mateixa línia? 
Jo crec que la Nova Cançó ha guanyat molta rellevància, perquè encara que la Nova 
Cançó ha deixat d’existir està ple de gent que canta. El compromís social en la cançó s’ha 
perdut, aquí, jo el trobo a faltar. És una qüestió de llibertat, però jo trobo a faltar cançons 
amb un contingut que intenti anar directament a la ferida i que intenti fer mal, ja que ara 
no n’hi ha gaires. No et sabria dir si ha minvat la consciència social pel que fa a això, però 
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els meus amics estrangers que canten segur que posen bastant més el dit a la ferida que 
aquí. 

Creu que la Nova Cançó ha assolit el seu objectiu? 

Jo crec que no, perquè –de fet– és gent que faci cançons i les canti, i ara ja no n’hi ha. La 
cançó no va ser necessària només en aquella època, sinó que ens cal ara i cal que n’hi 
hagi sempre. El fenomen va quallar en el seu moment, perquè nosaltres som els primers 
de fer cançons fixant-me en els francesos i actualment hi ha molta gent que canta en 
català, però es compensa perquè des que hi ha la lluita independentista, no em contracten 
a Espanya, perquè canto en català, i des del punt de vista professional és fotut. A la resta 
d’Espanya relacionen el català amb unes idees polítiques, i això és una involució, perquè 
l’any 2020 això hauria d’estar superat. 
Creu que la Nova Cançó ha tingut el reconeixement que es mereix dins de la societat 
catalana, tenint en compte que el 2007 va rebre la Medalla d’Honor del Parlament 
de Catalunya com a membre d’Els Setze Jutges? 

No ho sé, això, perquè jo no voldria tenir tot aquest reconeixement. La veritat és que jo 
crec que hem rebut molts honors, totalment immerescuts, però mai demanaria més de les 
coses que em diuen.  

Jo crec que, pels que cantem en català i també a la resta d’Espanya, el camp de la música 
està força fet malbé. Aquí entrem en la indústria discogràfica, les seves infraestructures... 
i no hi ha massa coneixement d’allò que es consumeix i això provoca una manca 
d’informació, per tant no és una gran part dels estils musicals que existeixen. 

Suposo que deu ser una situació similar a la del blues, del qual vostè és amant. 

De fet, jo crec que en el cas del blues és diferent, la situació. Aquest gènere va néixer dels 
esclaus negres de Louisiana, i s’ha popularitzat arreu del món. Ha traspassat les seves 
fronteres, però s’ha d’entendre també que els nord-americans tenen una gran part del 
mercat del blues. 

Amb tot, jo des que començo a cantar aquí a Catalunya m’adono que la música és un 
ofici, i que aquest ofici vol dir que ho haig de fer molt bé i que haig d’anar evolucionant. 
Allò que faci a l’escenari ha d’estar impecable, i per això em passo el dia fent música. La 
frase que utilitzo jo és “a mi no m’agrada treballar, però treballo d’allò que m’agrada”. 
Però treballem moltíssim, per poder pujar a l’escenari i fer alguna cosa que estigui a 
l’altura. 

Pel que tinc entès vostè va ser el primer d’Els Setze Jutges a professionalitzar-se, tot 
i que el conjunt era explícitament amateur. Com és que va prendre aquesta decisió? 
Jo crec que dec estar boig, jo. Bé, jo vaig arribar del servei militar i els vaig dir als meus 
pares que jo volia estudiar això. Els meus pares em van dir que estudiés música, que 
m’aniria bé, i com que jo no tinc estudis perquè em van treure de totes les escoles vaig 
anar al conservatori. També em van treure del conservatori, així que soc força 
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autodidacte. En aquests moments, tot i que no m’agrada dir-ho, jo crec que vaig néixer 
per ser on soc.  

Hi ha alguna pregunta que no li hagin fet mai i li agradaria que li fessin? 

Molt bona pregunta, aquesta. A mi m’agradaria que em preguntessin més sobre aspectes 
tècnics, però crec que això no interessa a la gent. Són coses tècniques del meu ofici. 
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Annex 8. Preguntes de les enquestes a una mostra de població 

1. Selecciona un grup d’edat 

a. Menys de quinze anys 

b. Entre quinze i vint-i-quatre anys 

c. Entre vint-i-cinc i trenta-quatre anys 

d. Entre trenta-cinc i quaranta-quatre anys 

e. Entre quaranta-cinc i cinquanta-quatre anys 

f. Cinquanta-cinc anys o més 

2. Has nascut a Catalunya? 

a. Sí 

b. No 

3. Has viscut a Catalunya la major part de la teva vida? 

a. Sí 

b. No 

4. Escoltes sovint música en català? 

a. Sempre 

b. Força 

c. A vegades 

d. Poca 

e. Mai 

5. Digues entre quins anys creus que va tenir lloc el règim franquista (resposta 

oberta): 

6. Saps què és la censura? 

a. Sí 

b. No 

c. Més o menys 

La censura és un acte de control sobre el contingut de llibres, impresos, comunicacions 

o altres mitjans de difusió d’informacions, per tal d’assegurar que són respectats 

determinats límits establerts. 
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7. Sabent que durant el període franquista va haver-hi censura, en quins àmbits 

creus que es va aplicar? 

a. El cinema 

b. La premsa 

c. L’educació 

d. La política 

e. La llengua i la cultura 

f. La publicitat 

g. La música 

h. Tots els àmbits anteriors 

8. Sabies que durant el franquisme també hi va haver censura en la publicació de 

cançons, és a dir, censura discogràfica? 

a. Sí 

b. No 

9. Saps què és la Nova Cançó? 

a. Sí 

b. No 

c. Més o menys 

10. Coneixes algun autor que pertanyi a aquest moviment? 

a. Sí 

b. No 

11. Cita els autors o autores que coneguis (resposta oberta): 

12. Saps quina cançó és “L’estaca”? 

a. Sí 

b. No 

13. Qui creus que la va escriure? 

a. Josep Maria Espinàs 

b. Francesc Pi de la Serra 

c. Maria del Mar Bonet 

d. Remei Margarit 

e. Lluís Serrahima 

f. Raimon 



El color de la censura: entre el silenci de la postguerra i la Nova Cançó 

 19 

g. Lluís Llach 

h. Joan Manuel Serrat 

i. Cap dels anteriors 

14. Sabies que aquesta cançó pertany al moviment de la Nova Cançó o al període 

franquista? 

a. Sí 

b. No 

15. Sabies que aquesta cançó té un significat de protesta darrere la lletra original? 

a. Sí 

b. No 
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Annex 9. Resultats de les enquestes a una mostra de població 

 

Figura 9: Rangs d'edat que han participat en l'enquesta d'aquest Treball de Recerca. Font d’elaboració pròpia. 

 

 

Figura 10: Coneixements sobre la censura dels enquestats. Font d’elaboració pròpia. 

4%

54%

4%

10%

14%

14%

RANGS D'EDAT DE LA POBLACIÓ ENQUESTADA

Menys de 15 anys Entre 15 i 24 anys Entre 25 i 34 anys

Entre 35 i 44 anys Entre 45 i 54 anys 55 anys o més

10
%

75
%

90
%

83
%

10
0%

10
0%

50
%

7%

0% 0% 0% 0%

40
%

18
%

10
% 17

%

0% 0%

1 2 3 4 5 6

SAPS QUÈ ÉS LA CENSURA?
Sí No Més o menys

Menys de 15 anys      15 - 24 anys         25 - 34  anys         35 - 44  anys        45 - 54 anys         55 anys o més 



El color de la censura: entre el silenci de la postguerra i la Nova Cançó 

 21 

 

Figura 11: Coneixements sobre la censura discogràfica dels enquestats. Font d’elaboració pròpia. 

 

 

Figura 12: Coneixements sobre la Nova Cançó dels enquestats. Font d’elaboració pròpia. 

50
%

78
%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

50
%

22
%

0% 0% 0% 0%

1 2 3 4 5 6

SABIES QUE VA HAVER-HI CENSURA 
DISCOGRÀFICA DURANT EL PERÍODE 

FRANQUISTA?
Sí No

Menys de 15 anys      15 - 24 anys         25 - 34  anys         35 - 44  anys        45 - 54 anys         55 anys o més 

0%

15
%

80
%

10
0%

10
0%

10
0%

90
%

72
%

20
%

0% 0% 0%

10
% 13

%

0% 0% 0% 0%

1 2 3 4 5 6

SAPS QUÈ ÉS LA NOVA CANÇÓ?
Sí No Més o menys

Menys de 15 anys      15 - 24 anys         25 - 34  anys         35 - 44  anys        45 - 54 anys         55 anys o més 



El color de la censura: entre el silenci de la postguerra i la Nova Cançó 

 22 

 

Figura 13: Coneixements sobre "L'Estaca" dels enquestats. Font d’elaboració pròpia. 

 

 

Figura 14: Coneixements sobre la procedència de "L'Estaca" dels enquestats. Font d’elaboració pròpia. 
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