
Jaume Arnella, recull de cançons (1998 -2015)

A vegades hi ha coses que comencen del no res i van prenent forma
a mesura que van creixent. Això és el que ha succeït amb aquest 
recull de cançons d'en Jaume Arnella que cada cap de setmana 
cantava a la ràdio.

Va ser un matí que, de casualitat, escoltant Catalunya Ràdio, vaig 
sentir una veu amiga que cantava una cançó. Era en Jaume Arnella, 
i se'm va acudir d'enregistrar-la. Era l'any 1998 del segle passat. La 
primera vegada només vaig enregistrar la cançó, però de seguida 
me'n vaig adonar que els comentaris que la precedien i els que es 
feien després de la interpretació també eren importants, de manera
que, des d'aquell moment, vaig decidir enregistra-ho tot plegat. I he
de confessar que no em sap greu haver-ho fet així, atès que amb el 
temps m'he adonat de la riquesa dels seus comentaris, que molt 
sovint no tenien relació amb la cançó que tot seguit anava a 
interpretar, però en els que sempre s'hi podia trobar alguna frase o 
reflexió interessant que et feia pensar, a l'ensems que també em va
servir per conèixer la persona d'en Jaume Arnella i la seva filosofia 
de vida, que en moltes ocasions podríem compartir.

Aquesta recopilació va anar adquirint importància per a mi sense 
adonar-me,que en moltes ocasions m'obligava a saltar del llit per 
anar a posar el casset en marxa i mirar de no adormir-me, fet que 
havia passat alguna vegada.

Sembla que no puguin ser, aquells temps dels cassets...! Després, 
però, va venir un aparell petitó per poder enregistrar ja directament
amb format digital. Quina novetat! Finalment, amb el Podcast, tota 
una meravella, ja que em va permetre més marge de llibertat i 
autonomia.

També i dins d'aquesta evolució en el temps hi va haver fins i tot un
canvi d'emissora, passant de Catalunya Ràdio a RAC1, amb una 
breu interrupció de temps. Els anys van anar passant, des d'aquell 
llunyà 1998 fins a l'estiu del 2015. Això també vol dir que tots ens 
hem anat fent grans.

En total s'han enregistrat 1042 cançons, amb els seus comentaris. 
Durant tots aquests anys es pot veure l'evolució del propi país, de 
fets que han succeït i que ja són història, i també s'hi pot anar 
seguint el curs de l'any, començant per Any Nou, els Tres Tombs, 
Carnestoltes, la Primavera i l'estiu. Després de vacances —“quina 
mandra, tornar a començar”-, la tardor i els bolets, i l'hivern amb 
les festes de Nadal. També el santoral amb cada cançó escaient i 
moltes corrandes tradicionals, o escrites pel propi Jaume, precioses.



En aquests comentaris també hi participava en Jordi Margarit, 
locutor de ràdio, i per tant, també un dels protagonistes de tota 
aquesta història.

Aquesta feinada em va comportar haver de posar una mica d'ordre i
trobar la manera de arxivar-les per poder-les escoltar en un 
moment donat, de manera que les vaig anar copiant a l'ordinador, 
posades en ordre cronològic i per anys, tot amb la prudència de que
no es malmetessin per cap problema informàtic.

Els de casa m'han sentit parlar tant de Jaume Arnella i les seves 
cançons, que a vegades penso en la paciència que han arribat a 
tenir amb mi. En ocasions, quan darrera d'algun comentari en 
concret, els he dit «si, d'això l'ArneIIa també en té una cançó», em 
responen «Ja hi som amb l'ArneIIa!!»

En aquest recull de cançons tant variat, com he dit, hi ha romanços 
propis de l'autor, cançons tradicionals de Beget, de les Planes 
d'Hostoles o de tot Catalunya, cançons de muntanya, poemes 
musicats (Verdaguer, Sagarra, Ferrater, etc) i el gran cançoner de 
Beget, entre d'altres. Tot d'una riquesa impressionant.

Finalment, penso que ha tocat posar fi a tot plegat i que fóra just 
poder lliurar al verdader protagonista d'aquesta història, al propi 
Jaume Arnella, tota aquesta recopilació de cançons, i, per extensió, 
també al propi Jordi Margarit, perquè també en puguin gaudir com 
jo n'he gaudit i en seguiré gaudint. Ho he fet amb modèstia, sense 
afany de protagonisme, però amb estimació; per tant, aquest 
treball ja no és meu, sinó que també és per a ells.

Inicialment, tenia pensat lliurar-lo la primavera del 2019, però es va
endarrerir; llavors ens va envair el Còvid i ens va tancar tots a 
casa... Però, per fi, avui toca posar punt i final a aquesta història 
compartida.

Gràcies per tot aquest temps tant ben aprofitat i gaudit.
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