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◆ E S P E C T A C L E S ◆ 53
A V U I

diumenge

19 de novembre del 2000

EMPORTA’T UN DIVERTIT                  A CASA

CADA SETMANA SORTEGEM 50 DIVERTIDES
FIGURES DELS AUTÈNTICS PERSONATGES DE LA
SÈRIE RUGRATS QUATRE GRAPES.

NOMÉS HAS DE TRUCAR AL 906 42 60 83
I CONTESTAR CORRECTAMENT LA PREGUNTA QUE SORTIRÀ
AL DIARI AVUI CADA SETMANA, i T’EMPORTARÀS 1 RUGRATS.

PREGUNTA DE LA SETMANA:
Qui és el més millor amic del Chuckie?

1 - JOHN
2 - TOMMY
3 - JOSEPH

NO T'HO PERDIS, TRUCA I GUANYA
AMB L’

Amb la col·laboració de:

POTS TRUCAR AL 906 42 60 83 FINS 
AL DIJOUS 23 DE NOVEMBRE.

Servei 24 hores. Cost màxim 123 ptes/min.

CRISTINA CALDERER

La cita de Raimon amb el seu públic va tenir unes connotacions, encara que profanes, de solemne cerimònia

C A N Ç Ó

‘Raimon’

Antològic
Raimon

Pere Pons

Raimon. Palau de la Música. Barcelona.

Divendres, 17 de novembre.

A punt d’arribar als seixanta –els fa el pròxim 2
de desembre, no per casualitat la data en què està
anunciat el seu darrer concert al Palau de la Músi-
ca–, Raimon va encetar la nit de divendres la tanda
de set actuacions programades al recinte moder-
nista amb motiu de la recent publicació de la seva
nova integral. Un total de deu discos compactes
amb més de cent quaranta cançons que, parafra-
sejant dos títols de la seva extensa obra, signifi-
quen l’esperança i la memòria d’un temps i d’un
país.

Com no podia ser d’una altra manera, el recital
va ser antològic, tant pel que va tenir de recull de
cançons de totes les èpoques i temàtiques com per
la indefallible força expressiva i vocal que els anys
segueixen respectant en la gola del cantant i poeta
de Xàtiva. Encara que, sobretot, per la predisposi-
ció d’un públic lliurat a l’artista a l’avançada i ab-
solutament convençut que l’assistència a un recital
d’aquestes característiques té un significat i unes
motivacions que sobrepassen els límits estricta-
ment musicals.

Entre les múltiples virtuts que atresora Raimon,
una de les més destacables és la seva lúcida intel-
ligència, que, sumada als seus quaranta anys d’ex-
periència –es diu aviat–, l’han fet conscient que
cites com aquesta amb el seu públic tenen a
aquestes altures unes connotacions, encara que
profanes, de solemne cerimònia. Per aquest motiu
no podia haver escollit millor tema per obrir l’ac-
tuació que Inici de càntic en el temple (1965), l’home-
natge a Salvat-Papasseit que va escriure Salvador
Espriu en agraïment al cantant. La primera mitja
hora, entre un to contingut i més aviat sobri, el
protagonisme va recaure sobre les anomenades
cançons de lluita (La pedra –1962–, La nit –1964–, No
el coneixia de res –1978–, T’he conegut sempre igual
–1973– i T’adones, amic –1972–) amb l’afegit al mig

d’una peça desengreixant com Oh, desig de cançons
(1993).

El millor antídot per rebaixar la tensió i recon-
duir el repertori cap a una relaxació sensorial va
trobar l’acomodament just en el moment necessari
amb el torn de les cançons d’amor (Parlant-me de tu
–1996–, Viure junts –1996–, Una il·lusió de cant
–1999–, Com un puny –1973– i L’única seguretat
–1976–). Temes que ajuden a desmitificar la
imatge de Raimon com a cantautor eixut i sec per
mostrar el seu revers líric i la seva condició poètica.
En aquesta mateixa línia també s’hi haurien d’en-
cabir les mirades interiors i reflexives de peces com
Molt lluny (1972), Animal d’esperances i memòria (1995)
i Al meu país la pluja (1983). Un altre dels trams in-
defugibles en un repertori antològic de Raimon és
el que marca el seu encontre amb els poetes. Dins
aquest sac van caure de nou Salvador Espriu (He
mirat aquesta terra, 1980), el seu apreciat Ausiàs
March (Veles e vents, 1969) i Pere Quart (Una vaca amb
un vedellet en braços, 1973). Per bé que també es van
afegir a la llista dues de les noves adaptacions po-
ètiques del cantautor incloses com a peces inèdites
en la seva integral: el bell poema de Francis Grau

De mi us record i un antropofàgic fragment de l’obra
Espill, de Jaume Roig, amb què Raimon es va per-
metre una de les sorpreses de la nit amb una in-
terpretació que vorejava el rap.

Aquesta pinzellada de frescor en la forma i hu-
mor negre en el contingut va permetre donar en-
trada al Raimon irònic i burlesc de composicions
com Societat de consum (1970) i Soliloqui solipsista
(1996) fins a enfilar un tram final –potser massa
previsible, però totalment justificat– reservat per a
aquells títols que van concedir el certificat de nai-
xement al nostre país de l’anomenada cançó de
protesta, i que són avui patrimoni popular (D’un
temps, d’un país –1964–, Jo vinc d’un silenci –1975–,
Diguem no –1963– i Al vent –1959–). Amb la seva
veu –i el seu crit– com a principal conductor de les
emocions i els aplaudiments que tant versos com
cançons van rebre al llarg de tota la vetllada, i l’a-
companyament en segon terme de la seva habitual
formació de corda (dues guitarres, violoncel i con-
trabaix) i percussió, Raimon va concentrar en poc
més de noranta minuts quaranta anys d’ofici, inte-
gritat i independència que el consagren com un dels
grans clàssics de la cançó d’autor del nostre temps.


