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L’any 1984 el grup Iron Maiden va publicar l’àlbum Powerslave, amb un tema de més 

de tretze minuts titulat “The rime of the ancient mariner”, en què s’incloïa un fragment 

del cèlebre poema de Samuel Taylor Coleridge. Es tractava d’un homenatge explícit al 

poeta que s’esqueia, del tot, al rerefons literari i èpic de les lletres del grup. I justament 

aquest fet, ben significatiu, rebat alguns dels tòpics que encara circulen en persones poc 

informades sobre què és el món del metall. Massa sovint s’ha associat aquest estil a una 

música primària adreçada a públics poc exigents i amb una escassa sensibilitat musical i 

literària. Durant molt de temps, a més, el heavy ha estat una música pròpia de les classes 

populars. I això, en un país tan classista com Catalunya –on alguns, fins i tot, confonen 

el país sencer amb el seu reducte econòmic i social–, ha pesat força a l’hora de crear 

prejudicis i opinions altament esbiaixades. Certament, el heavy neix en les classes 

populars i en els seus inicis esdevé una música dels marges. Alguns dels membres 

d’Iron Maiden venien d’un món de pobresa, com ara Dave Murray. També en provenia 

Ozzy Osbourne, el qual en les seves magnífiques i hilarants memòries confessa que “els 

qui ens vam criar a Aston no teníem gaires perspectives a la vida, fora que 

ambicionessis treballar en una fàbrica i esllomar-te durant els torns de nit a la cadena de 

muntatge”.1 El heavy, en els seus inicis, desmentia el món feliç de la cultura hippie i del 

rock més convencional, i hi oposava la cara fosca de la realitat. The Kinks i Jimi 

Hendrix havien assentat els fonaments d’aquest estil, que començà a forjar-se a partir de 

Led Zeppelin i el seu hard rock, tot i que en la cançó “Helter Skelter”, dels Beatles, 

també s’hi troben els orígens del moviment. 

 

Cal dir, però, que avui dia aquella música nascuda en ambients humils ha ampliat la 

seva base. Ara en el món del heavy hi trobem des de físics fins a pilots d’avions 

comercials, passant per arquitectes. I, fet i fet, l’etiqueta “heavy” serveix de ben poc a 

l’hora d’explicar la complexitat d’aquesta música. Enfront del metall clàssic, configurat 

per bandes de culte com ara Iron Maiden, Deep Purple o Black Sabbath, en les últimes 

dues dècades han proliferat les tendències extremes, com el death i les seves variants. 

Així doncs, els estils i subestils hi són abundants i complexos. El thrash, el death metal, 

el metall progressiu, el power metal, el metall simfònic, el black metal, el doom, el 



brutal death, el metall gòtic o les fusions amb el rap, són algunes de les variants que 

configuren un panorama extraordinàriament ampli. 

 

Un últim tòpic per comentar, abans d’endinsar-nos en les relacions entre la poesia i el 

metall, es refereix al heavy com una música de poca complexitat, escassament 

intel·lectual i adreçada només als instints més primaris. En realitat, qualsevol músic o 

seguidor d’aquestes bandes sap que la tècnica musical que requereix el heavy, i encara 

més les variants extremes, és molt elevada. Nombrosos músics d’aquest estil tenen una 

formació en música clàssica o compaginen el heavy amb altres gèneres, com ara el jazz 

(o el country, com és el cas de Dimebag Darrell, el virtuós guitarrista de Pantera, 

assassinat en ple concert l’any 2004). Fins aquí, doncs, el desmentiment d’algunes 

fal·làcies al voltant del gènere. 

 

És obvi que no es pot fer un recorregut exhaustiu per la gran diversitat literària del 

metall, però sí que es poden traçar alguns trets distintius que al llarg del temps n’han 

definit els poemes. Uns poemes, òbviament, marcats per la seva indestriable unitat amb 

la música, tal com succeïa en les composicions poètiques més antigues. De fet, no és 

gens escabellat establir un paral·lelisme amb el lied, malgrat les distàncies 

compositives.2 Com a exemple de la simbiosi entre lletra i música, valdria la pena citar 

grups de metall progressiu com ara Dream Theater, Queensrÿche o The Flower Kings i 

el fenomen dels discos conceptuals (per exemple, els del grup de heavy clàssic 

Savatage), tan meticulosament elaborats. 

 

Cal advertir que en el metall l’expressivitat i les imatges impactants senyoregen 

qualsevol altra consideració o formalisme literari. Aspectes com la puntuació són 

deixats de banda en favor de la veracitat i el to punyent. Els versos heavy funcionen, 

sovint, com a espurnes o fiblades que van succeint-se i que basteixen un missatge basat 

en llampecs. Els versos, així, no s’encadenen, sinó que segueixen un ritme fonamentat 

en impressions i fulguracions. Fins i tot, de vegades, el vers s’aprima fins que només hi 

resten un o dos mots. 

 

Dit això, cal plantejar-se què trobem en tots aquests poemes, és a dir en les lletres dels 

grups que conreen el heavy. En primer lloc hi destriem un gust marcat per l’èpica. El 

heavy és una música de combat i de lluita. Les imatges de batalla sintetitzen els tràfecs 



de la vida i serveixen, al mateix temps, d’evasió cap a mons èpics i fantàstics.3 Els 

elements mitològics creen escenaris sofisticats i imaginatius, que actuen com a realitats 

paral·leles i evocacions de mons pretèrits i perduts. Al mateix temps l’ambient 

apocalíptic, de vegades directament bèl·lic, també hi és present. L’èpica alimenta, així, 

la profecia. I viceversa. La cançó d’Iron Maiden “Soldat de cavalleria”, signada per 

Steve Harris, il·lustra aquest escenari èpic, en aquest cas inspirat en la batalla de Crimea 

i en el poema “La càrrega de la brigada lleugera”, d’Alfred Tennyson.4 Una mostra 

breu: 
   Tu em prendràs la vida, però jo també m’enduré la teva 
   Dispararàs el teu mosquet, però jo et traspassaré 
   Així, mentre esperes el pròxim atac, 
   Val més que resisteixis, perquè no hi ha marxa enrere 
 

La fi del món, l’esclavatge i el domini de poders invisibles acaben de configurar aquest 

escenari. Justament el poder ocult de certs grups o individus, que poden dominar-nos 

com si fóssim titelles, és un dels motius que apareixen de tant en tant en el grup 

Metallica, concretament en cançons com ara “Sad but true” o “Master of Puppets”. Al 

mateix temps, les referències al món urbà, les drogues i el sexe són elements típics del 

rock que han perdut força en els últims anys i han estat substituïts, en part, pels trets 

èpics. Els ambients obscurs i torturats també hi són presents, de vegades des d’un 

satanisme que oscil·la entre un mer referent literari i musical –configurador 

d’escenografies i de motius per a l’espectacle– i una militància més o menys oberta. Els 

esments explícits al món de l’esoterisme són constants en el gènere (tant Ozzy 

Osbourne com Iron Maiden s’inspiraren, per exemple, en la figura de l’ocultista Aleister 

Crowley). Aquest fragment de “La dama del mal”, una extraordinària cançó de Black 

Sabbath escrita pel malaguanyat Ronnie James Dio, n’és una mostra:5 
 

   La dama del mal 
 
   Hi ha un lloc just al sud de la Vall de les Bruixes 
   On diuen que el vent no hi bufa 
   I només esmenten un nom, xiuxiuejant 
   Diuen que hi ha una dama  
   que, amb la seva mà, peix la foscor 
   Amb un immens udol et cercarà 
   I, vagis on vagis, et deixarà corglaçat 
 
   Dama del mal, oh gran malvada, 
   És una dona màgica i mística 
   Dama del mal, l’avolesa és al meu cap 
   Ella és la reina de la nit 



És justament aquest component fosc el que ha caracteritzat els topants extrems del 

gènere. Un dels subestils que cal tenir en compte és el brutal death, amb lletres que 

versen sobre malalties i forneixen un univers tancat i asfixiant, ple de termes mèdics i 

tècnics. Les lletres de l’anomenat depressive metal es rabegen, per la seva banda, en un 

món sense esperança, dominat per la nit i la fotofòbia. Les tendències més extremes 

parlen obertament d’assassinat i suïcidi, la qual cosa ha comportat que certs grups 

tinguessin problemes amb la justícia. La cosa ve de lluny: Black Sabbath, Ozzy 

Osbourne i Judas Priest, entre d’altres, ja van tenir maldecaps legals a causa d’incitar, 

pretesament, al suïcidi. En realitat les lletres del heavy funcionen com una extensa 

al·legoria dels defectes d’una societat malaltissa. Només a través de la violència 

artística la violència real es pot contemplar en un mirall que la fa nítida i localitzable. I 

que emet la seva ràbia com un udol. La malaltia i la violència són en l’arrel de la 

mateixa societat que les dissimula en forma d’accions i imaginaris internalitzats per la 

població. L’art actua, llavors, com una alarma que es dispara enmig de l’atonia del 

veïnat. Qualsevol forma de censura –una cosa ben diferent a la crítica– només serveix, 

llavors, per acréixer el discurs benpensant del poder, el qual sempre desplaça el 

conflicte cap als marges. Foucault i el psiquiàtric. Ara amb una xupa plena de claus, tot 

passejant pels carrers de París. El metall extrem actua, aleshores, com una pel·lícula de 

terror que ens mostra, les vint-i-quatre hores del dia, el nostre rostre desfigurat. 

 

Així doncs, la crítica social, més o menys explícita i irònica, és una de les 

característiques transversals del heavy. Grups com ara Sepultura, Kreator, Megadeth o 

Rage Against the Machine, només per dir-ne alguns, han escrit cançons realment 

revulsives. Vet aquí tres fragments provocadors, d’entre els centenars que es podrien 

citar: 
 
 
Evoluciona, de Pearl Jam6 
 
Sóc davant, sóc un home 
Sóc el primer mamífer que porta pantalons, sí 
Estic en pau amb la meva luxúria 
Puc matar perquè crec en Déu, sí 
És l’evolució, nena 
 
 
 
 
 



Idiocràcia, de Pain of Salvation7 
 
Per què no puc tancar els ulls? 
Per què no puc deixar que m’hipnotitzin, 
M’industrialitzin i em privatitzin? 
 
[…] 
 
No vull veure aquesta mediocràcia i hipocritàcia 
Antidemocràtica i semiautomàtica 
Que fa veure que som lliures 
Sota banderes de plàstic que onegen dependència 
D’aquesta idiocràcia 
 
 
Medicina voraç, de Voivod8 
 
Vas a l’hospital de la ciència 
Et penses que el teu cos encara és viu 
Calculen que estàs molt sa 
Estàs en bona forma per a les nostres proves sàdiques 

 

En aquest apartat no podíem deixar de fer referència a Otep (anagrama de “Poet”), poeta 

i cantant del grup que porta el seu mateix nom. Vet aquí una estrofa de “Fes miques la 

màquina del control”:9 

 

Amb els cabells perfectes 
I la dona perfecta 
I els fills perfectes 
I la vida perfecta 
Per fi podré ser algú… 

 

Dins el món del black metal cal esmentar el grup català Foscor, que s’uneix a una 

tradició heavy en català que visqué moments àlgids amb Sangtraït. Foscor té una 

dimensió internacional, que també han assolit bandes catalanes que canten en anglès o 

espanyol, com ara Crysys. La seva proposta s’embeu en el black metal, amb tons 

progressius i foscos. Un bocí de la cançó “I tornà de les cendres”,10 signada pel 

vocalista i baixista del grup, Joan Francesc Serra Monguió (que en el grup empra el 

pseudònim “Fiar”): 

 
Xiulen espurnes cegues entre cingles 
Paratges morts en temps de xiscles 
El meu renec, el teu rugit 
Sota l’ombra de les armes cerco el cim 
Aquestes mans prengueren sang com vi per dir 
Que el nostre anhel és lliure i viu. 



“...I tornà de les cendres. 
En un temps de mar de fons 
Ferma, per la corda estreta, 
L’Au segur que aixeca el vol...” 

 

 
Joan Francesc Serra Monguió, “Fiar”, vocalista i baixista del grup Foscor / Efímer Art Fotogràfic 

 

Un altre exemple de metall extrem català són els desapareguts Vidres a la Sang, que han 

musicat amb molta fortuna poemes de Miquel Martí i Pol. 

 

En els segments més extrems del metall també hi trobem el grup Cannibal Corpse, amb 

lletres farcides de referències a malalties, plagues, desastres i instints criminals. El seu 

to apocalíptic els fa ser, en certa mesura, el mateix que el gore representa per al cinema 

de terror. També n’és una bona mostra el grup mexicà Disgorge, el qual sovint recorre a 

termes mèdics i forenses, volgudament xocants i repulsius. Aquesta tendència cerca, 

tant en les lletres com en la música, la màxima expressivitat i intensitat. Uns quants 

versos de “La pesta de l’esbudellament”, dels esmentats Cannibal Corpse, poden servir 

d’exemple d’aquesta tendència:11 

 
 
   Patògens experimentals, un disseny del diable 
   La cara fosca de la ciència engendra una arma de guerra 
   L’assassinat contagiós i l’angoixa interna 



   L’homicidi o el suïcidi seran la causa de mort 
   La malaltia trastorna els òrgans interns 
   El dolor persistent t’inutilitza el cervell 
   Les accions erràtiques porten els meus pensaments al tall de la navalla 
   He perdut el control, he perdut el control 
   Suplica pel teu viure, no escaparàs del ganivet 
   El teu fat s’ha decidit avui 
   La malaltia s’ha escampat, implores la mort 
   La pesta de l’esbudellament 
 

En el metall progressiu, en què es barregen elements del death o el thrash amb 

components del rock progressiu, hi ha més espai per al lirisme i s’hi combinen tocs 

fantàstics i èpics amb apunts eteris, plens de simbolisme. Aquest és el cas del grup suec 

Opeth. N’és una mostra la lletra d’aquesta cançó, signada no pas pel líder del grup, 

Mikael Åkerfeldt, com és habitual, sinó pel productor del disc, Steven Wilson:12 

 

   La mort xiuxiuejà una cançó de bressol 

 
   Enllà de la carretera hi ha lluernes que giravolten 
   Endins dels boscos, on s’amaguen les ànimes perdudes 
   Damunt del turó hi ha homes que tornen 
   I intenten trobar una mica de calma 
 
   Dorm, fill meu 
 
   Sota la boira hi ha ombres que es mouen 
   No t’espantis, dóna’m la mà  
   Dins la fosca hi ha parpelles que es clouen 
   Enterrades vives en els sorramolls 
 
   Parla’m, ara, i el món s’esmicolarà 
   Obre la porta i la lluna caurà 
   Tota la teva vida i tots els teus records 
   Van cap als teus somnis: oblida-ho tot 
    

Aquest panorama pot fer pensar a més d’un que aquest univers desesperançat és del tot 

insuportable. Per als poc amants de les emocions obscures cal recordar que el heavy 

també ha conreat les lletres d’amor i les balades.13 Un grup com Scorpions n’és un 

exponent, sense oblidar els corrents més convencionals i tous del gènere. El heavy és 

intensitat, vida, flama. I no pot recloure’s en cap definició tancada. El panorama, així 

doncs, és amplíssim, ric i rar. A partir d’aquí tot resta, un cop més, obert. Com diu el 

sempre lúcid David Mustaine, del grup Megadeth, bo i parafrasejant Søren Kierkegaard: 

“la vida només es pot entendre fent marxa enrere, però ha de ser viscuda cap 

endavant”.14 Benvinguts a la fosca. Benvinguts al crit. 



Notes: 

                                                
1 Vegeu Ozzy Osbourne, amb Chris Ayres, I am Ozzy (confieso que he bebido). Memorias de Ozzy 
Osbourne. Traducció de Pablo Álvarez. Barcelona: Global Rhythm Press, 2011, p. 24. 
2 Els misteriosos membres de la banda de black metal Deathspell Omega, en una de les poques entrevistes 
que han concedit, es manifesten de manera ben reveladora sobre aquesta qüestió: “no compartim la 
concepció habitual segons la qual la música i les paraules són coses separades, per a nosaltres estan 
profundament enllaçades i són complementàries”. Vegeu http://ezxhaton.kccricket.net/interview.html. 
3 Aquesta evasió es fa evident en els venerats Manowar, en què la superficialitat del vocabulari èpic 
recorda la fugida per mitjà del sexe i les drogues característica de la majoria de grups de glam dels Estats 
Units, durant la dècada dels vuitanta. 
4 “The Trooper”: “You’ll take my life but I’ll take yours too / You’ll fire your musket but I’ll run you 
through / So when you’re waiting for the next attack / You’d better stand there’s no turning back.” Del 
disc Piece of Mind, 1983. 
5 “Lady evil”: “There’s a place just south of Witches’ Valley / Where they say the wind won’t blow / And 
they only speak in whispers of a name / There’s a lady they say who feeds the darkness / It eats right from 
her hand / With a crying shout she’ll search you out / And freeze you where you stand // Lady Evil, evil / 
She’s a magical, mystical woman / Lady Evil, evil in my mind / She’s queen of the night.” Del disc 
Heaven and hell, 1990. 
6 “Do the evolution”: “I’m ahead, I’m a man / I’m the first mammal to wear pants, yeah / I’m at peace 
with my lust / I can kill ‘cause in God I trust, yeah / It’s evolution, baby.” Del disc Yield, 1998. La lletra 
d’aquest cançó és escrita per Eddie Vedder, cantant del grup. 
7 “Idiocracy”: “Why can’t I close my eyes? / Why can’t I just be hypnotized, / Industrialized and 
privatized? / […] I don’t want to see this undemocratic, / semi-automatic mediocracy and hypocracy / 
Pretending we’re free / Under plastic flags waving dependency / For this idiocracy.” Del disc Scarsick, 
2007. La lletra és escrita pel cantant del grup, i multiinstrumentista, Daniel Gildenlöw. 
8 “Ravenous Medicine”: “You’re going to the science hospital / You guess that your body is still alive / 
They estimate you’re in pretty good health / Good shape for some of our sadistic tests.” Del disc Killing 
Technology, 1987. 
9 “Smash The Control Machine”: “With the perfect hair / And the perfect wife / And the perfect kids / 
And the perfect life / I will finally be somebody...”. Del disc Smash the Control Machine, 2009. 
10 Lletra continguda a l’àlbum The smile of the sad ones, 2007.  
11 “Evisceration plague”: “Experimental pathogens, a devil’s design / The dark side of science breeds a 
weapon of war / Contagious killing and internal distress / Homicide or suicide will be the cause of death / 
Internal organs altered by the disease / Your brain disabled by the constant pain / Erratic actions lead my 
thoughts to the blade / I’ve lost control, I’ve lost control / Beg for your life, you won’t escape the knife / 
Your fate was sealed today / Disease has spread, you pray for death / Evisceration plague.” Aquesta cançó 
fou escrita per Alex Webster. Del disc Evisceration plague, 2009. 
12 “Death whispered a lullaby”: “Out on the road there are fireflies circling / Deep in the woods, where 
the lost souls hide / Over the hill there are men returning / Trying to find some peace of mind // Sleep my 
child // Under the fog there are shadows moving / Don’t be afraid, hold my hand / Into the dark there are 
eyelids closing / Buried alive in the shifting sands // Speak to me now and the world will crumble / Open 
a door and the moon will fall / All of your life all your memories / Go to your dreams, forget it all.” Del 
disc Damnation, 2003. 
13 Amb això no estem afirmant, evidentment, que l’amor no sigui convuls, sinó que volem fer èmfasi en la 
balada heavy, tot un subgènere del metall. Que l’amor té un costat molt fosc ja ens ho recordà Ruyra en 
un poema, “Amor i mort”, que podria ser, ben bé, una lletra heavy. Vet aquí un fragment: “L’amor, a 
voltes, és malvat, roí, / té del llop famolenc l’hòrrid mirar / i engendra obscures rauxes d’assassí, / 
impulsos d’escometre i de matar”. Vegeu La cobla (Tria de poesies originals). Barcelona: Tipografia 
Occitania, 1931, p. 67. 
14 “Life can only be understood in reverse / But must be lived forwards”. De la cançó “Losing my 
senses”, de l’àlbum The world needs a hero, 2001. 


