TOUJOURS BRASSENS
–Manel Rodríguez-Castelló–
Fa cinc anys vam anar al bar Anomia de València perquè havíem llegit que Eva Dénia
interpretava cançons de Brassens. Hi ha nostàlgies vivificadores que només troben aixopluc entre
els acords d'una guitarra, la profunditat d'una veu i la fonètica francesa, de manera que no ens ho
vam haver de pensar dues voltes. En recorde amb precisió la data perquè alguns natalicis no
s'han de confiar alegrement als vaivens de la memòria, 13 d'abril, nit republicana i primaveral.
Aquella vetlada, doncs, vam nàixer, o renàixer, a la poesia de Georges Brassens, que fins aleshores havíem sentit poc i malament, gràcies a la perícia d'aquell trio que completen Carles Barranco
a la guitarra i José Luis Porras al contrabaix. Tot i que érem conscients que aquest país nostre,
petit i mediocre, està ple d'excepcions que el fan amable i creïble, el descobriment d'Eva Dénia –
les coses importants van al seu aire i te les trobes, entre els revolts de l'atzar, només quan a elles
els dóna la gana– tenia el sabor d'una troballa doble: hi ha veïns que com tu recorren les teranyines del dia des dels seus cors als seus assumptes (que diria el poeta) per obrir-se a la nit com els
dompedros i escampar la fragància que concentra la bona poesia; i que el vell trobador de Sète
està tan pletòric i viu com sempre. Al marge de la traca, la inanitat i la grisor d'aquest país nostre,
hi ha gent que a força de treball i estima va perfeccionant el seu art i insistint en el seu camí fins
que un bon dia ens el lliura, amb tota la saviesa dels senzills, amb tota la força dels autèntics.
Amb unes quantes cançons de Brassens, Eva Dénia fa irrisòries certes dèries indígenes, cosmopolitismes de cartró o localismes d'opereta. Avui es presenta al FNAC el segon àlbum que el grup
dedica al cantant francès, Toujours Brassens. El difícil vers del trobador s'expressa d'una manera
admirable en la veu d'Eva Dénia. Una pipa fumeja, floreix un arbre al ple de l'hivern –i l'Ovidi fa
un cluc d'ull des de davall del seu paraigua. Pura delícia.

