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L’eròtica
d’«Els Segadors»
«

ANNA AGUILAR

Els Segadors s’ha sentit a
la taverna i a la discoteca, ha anat a la guerra i al programa Polònia, ha estat de dretes i
d’esquerres, dels catòlics i dels
espiritistes... No és cap himne
fòssil, posat a la vitrina. No té
l’estètica de banda militar ni la
grandiositat gairebé d’òpera de
molts himnes. Els Segadors és
una cançó que es pot cantar, que
s’ha de cantar!» Amb aquestes
paraules, el músic Jaume Ayats
(Vic, 1960), professor d’etnomusicologia a la UAB, defineix el fet
diferencial de l’himne nacional
català. Autor d’Els Segadors (L’Avenç, 2011), en aquest llibre explica com és que aquella balada
picant que cantaven els segadors
al s. XVII es va convertir, quatre
centúries més tard, en himne
oficial de Catalunya.
Fa segles, per alleujar la feina,
les colles de segadors de muntanya que es llogaven per treballar
durant l’estiu, cantaven la balada dels tres segadors. En una de
les diverses versions que corrien,
un dels fragments deia: «Si en
voleu segar un camp/ un camparró de civada/ No és a l’aubac
ni al solà,/ ni tampoc en cap
muntanya,/ n’és a sota el davantal/ la camisa me l’amaga [...]».
La cançó eròtica, sobretot coneguda a les comarques del Pirineu
i Prepirineu, es va popularitzar
amb una gran varietat de melodies. «Tot i que no n’hi ha cap
que coincideixi del tot amb
l’himne nacional, sí que hi trobem fragments melòdics o patrons rítmics prou acostats.»
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L’himne nacional
català es va
inspirar en la
balada eròtica que
cantaven els
segadors i que el
1640 es va
convertir en cançó
de guerra

Aquella cançó de treball es va
convertir, a causa dels esdeveniments polítics, en una cançó de
guerra. Amb els fets de Corpus (7
de juny) de 1640, i atesa la importància de l’aixecament popular contra les tropes del rei,
podria ser que aquell estiu s’hagués encarregat a un dictador de
cançons (el professional que les
feia) una cançó. Com que l’aixecament el van protagonitzar els
joves segadors, proveïts amb armes de tall, el dictador del moment hauria triat com a model la
cançó eròtica que dèiem suara,
perquè és la més emotiva i identificadora dels segadors. «La popularitat de la balada eròtica era
una garantia que la nova cançó
seria cantada», escriu Ayats.

La difusió del s. XIX
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Els Segadors, l’himne nacional
prové d’una cançó eròtica que
es va transformar, el 1640, en
un crit de guerra. A final del s.
XIX, Francesc Alió va ajuntar
la lletra de guerra que cantava
la mare de Jacint Verdaguer
amb la melodia de la cançó
eròtica que li va cantar el canonge Jaume Collell. La lletra
de l’actual himne, que es va
difondre amb el tren mentre
les governadors civils feien
mans i mànigues per prohibirne el cant, és d’Emili Guanyavents i Jané (1860-1941).

Però com va arribar aquella cançó fins als nostres dies? En bona
part, gràcies a la transmissió oral
i a la mare de Jacint Verdaguer.
Josepa Santaló solia cantar una
cançó sobre les desgràcies del
temps de la guerra dels Segadors.
Durant la segona meitat del s.
XIX, el seu fill, mossèn Cinto, va
començar a recollir cançons
orals com aquella, de les quals
enviava una còpia al seu amic
Marià Aguiló i una altra a Manuel Milà i Fontanals.
Entre 1882 i 1885, el jove compositor Francesc Alió va demanar al canonge Jaume Collell si
coneixia la melodia de la balada
de la guerra dels Segadors que
Milà acabava de publicar, el
1882. Collell, vigatà il·lustre i
amic de Verdaguer amb qui can-

tava balades antigues, fragments d’òpera i de sarsuela en les
seves trobades poètiques a Folgueroles, li va dir –una mica dissimuladament– que només coneixia la cançó eròtica dels tres
segadors. Collell li va cantar una
de les melodies (no n’existia una
de sola) i Alió va veure que encaixava perfectament amb la mètrica de la lletra de Milà. Va ajuntarho i, canviant alguna cadència,
el 1892 va publicar la seva versió
d’Els Segadors. En aquella cançó
per a cant i piano, l’únic que s’assemblava a l’himne actual, però,
era només els tres últims versos:
«Bon cop de fals,/ defensors de la
terra,/ Bon cop de fals».
Alió va publicar aquella cançó
patriòtica per a salons burgesos i
a partir del 1897 va començar la
popularització d’Els Segadors: les
versions de Lluís Millet amb
l’Orfeó Català, les versions d’Enric Morera amb Catalunya Nova
i l’expansió per tot el país, enmig
de xiulades i reivindicacions.
Entre el 1897 i el 1898 l’únic cant
«que podia disputar a Els Segadors l’opció a ser himne nacional» era Plany, amb harmonització de Morera, que també va fer
la d’Els Segadors, publicada a final del 1897.
Aquell mateix any, Emili Guanyavents (1860-1941), tipògraf i
poeta mataroní, «procedent
d’ambients anarquistes, maçons i espiritistes», com explica
Ayats, va escriure la lletra de
l’himne actual. Un himne que,
en aquell tombant de segle, no
va faltar a cap acte catalanista. El
1899 va augmentar notable-

Els Segadors, de Josep Maria Sert,
està penjat a l’Ajuntament de
Vic. / JORDI PUIG

ment el nombre de cors que entonaven Els Segadors: el cantaven cors del Maresme, l’Anoia, el
Bages, Osona, el Ripollès, el Gironès, l’Empordà i el Camp de
Tarragona. La seva difusió, tant a
dins com a fora del país, també
es va veure afavorida per la xarxa
ferroviària: en un viatge a Linares i Almeria, Catalunya Nova
cantava Els Segadors a totes les
ciutats on parava el tren. A partir
del 1900, l’Orfeó Català va portar l’himne al Liceu, el teatre de
la burgesia castellanista, amb els
Concerts de Quaresma.

«De 1913 a 1918, Els Segadors
tornen a ser a primera fila de les
manifestacions i confrontacions al carrer», escriu Ayats. La
victòria dels països aliats durant
la Primera Guerra Mundial se celebrava cantant La Marsellesa i
Els Segadors. Amb la dictadura de
Primo de Rivera Els Segadors va
quedar del tot prohibit, igual
que l’Onze de Setembre i els partits polítics, i van sorgir noves
propostes simbòliques com La
Balanguera, amb música d’Amadeu Vives, estrenada el 1926. No
va ser fins al 1930, a les envistes

de les eleccions del 1931, que es
va obrir una escletxa de llibertat.

Superat el llarg silenci
Des del mateix dia que Lluís
Companys i Francesc Macià van
proclamar la República Catalana, va començar a córrer la idea
que calia fer un himne nou. Dit i
fet, va anar a càrrec d’Amadeu
Vives i es va batejar com El cant
del Poble, El 18 d’abril del 1931,
només dos dies després de ser
presentat, ja es va estrenar al Palau de la Música. La intenció era
difondre el nou himne de segui-

da. No obstant això, la campanya per l’Estatut del 1932 va tornar a situar Els Segadors a primera
línia. «La Generalitat republicana no va legislar mai l’himne
–com sí que ho va fer amb la bandera–, però a la mort de Macià ja
quedava clar que en tots els actes
oficials l’himne era Els Segadors», recorda Ayats.
Amb l’esclat de la Guerra Civil, La internacional, A les barricades i Els Segadors es van convertir
en himnes de guerra fins que
aquest últim va ser definitivament prohibit l’any 1939. Durant els anys quaranta i cinquanta «Els Segadors només es va cantar molt esporàdicament en petits reductes privats, com un acte
arriscat i excepcional». I així va
perviure, entès com un himne
de la resistència i lluny dels escenaris públics, durant bona part
dels anys seixanta i setanta. Al
festival Sis Hores de Canet de
1975, Rafael Subirachs va trencar aquell silenci tan llarg tocant
Els Segadors amb la seva guitarra i
l’any següent es va cantar a la
primera Diada Nacional tolerada, a Sant Boi de Llobregat. Tarradellas el va entonar a la seva
tornada i el 1980 es va crear una
comissió per establir Els Segadors
com a himne nacional.
El febrer del 1993 es va declarar legalment l’himne nacional i
el 2006 el nou Estatut així el reconeixia. Com a mostra el CD
que acompanya el llibre d’Ayats,
avui les versions són múltiples:
des de la heavy dels Morelands a
la de Charlie Haden, passant per
l’oficial de Ros-Marbà.
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