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33 El cantant i compositor valencià Raimon.

Un Raimon indestructible
El cantautor de Xàtiva va fer una demostració de poder al Palau en un recital
panoràmic que va culminar amb enèrgiques revisions de ‘Diguem no’ i ‘Al vent’

E
l Raimon poètic i l’impera-
tiu, el trobador líric i el ciu-
tadà de veu insubmisa, van
creuar camins al Palau en

una d’aquestes nits per reafirmar
adhesions incondicionals. Tot i que
no hi va haver novetats, va ser una
sessió més vitalista que nostàlgica,
amb un Raimon de verb àlgid, que
va abordar els seus càntics de guerra
i pau com si acabessin d’aterrar en
el faristol per primera vegada.

El Palau, en els fastos del centena-
ri, es va omplir d’un públic madur
en sintonia amb l’artista. En escena,
un quartet de cambra i Raimon, que
va deixar a l’armari la camisa ver-
mella i va optar per un jersei blau.
Després d’obrir amb Entre la nota i
el so, la primera complicitat: T’he co-
negut sempre igual, inspirada en Gre-
gorio López Raimundo, mort al no-
vembre, que el cantautor va entonar
com «un homenatge als que van viu-
re la clandestinitat». T’adones amic va
ser en el seu moment una «crida a la
gent perquè sortís al carrer a mani-
festar-se». Ara, va dir, és l’Església
catòlica qui es mobilitza. «No era la
meva intenció», va ironitzar.

MIRADA A LA MADURESA / De la sen-
sualitat de Treballaré al teu cos a la ci-
ta a Espriu d’Indesinenter, la primera
part del recital va abraçar rescats de
peces remotes poc transitades (Fou
un infant, Quatre rius de sang) i tres

composicions encara pendents de
gravació en l’estudi, però que Rai-
mon ja fa un parell d’anys que inter-
preta: Terra negra, Si miraves l’aigua i
la fosca Mentre s’acosta la nit, amb la
seva al.lusió a les edats provectes.
«Amb més records que projectes,
amb més passat que futur...»

Desig de cançons va obrir un segon
bloc que va fluir a través de l’autor

medieval Jaume Roig, l’aroma jazzís-
tica de I beg your pardon (Espriu) i els
prescriptius passos de ball de Solilo-
qui solipsista. Una altra relíquia,
Molt lluny, i un clima emocional en
crescendo amb L’única seguretat, La
nit, Com un punt, Veles e vents... Rai-
mon va evocar el Madrid del 1968 a
18 de maig a la ‘villa’, va lamentar els
imponderables del clima, tan ac-
tuals, a Al meu país la pluja i, armat
amb la guitarra, es va superar a Jo
vinc d’un silenci, Diguem no i Al vent,
entre cascades d’aplaudiments en
les estrofes clau («qui perd els
orígens / perd identitat»), com en els
vells temps. Complicitat i poder. H

Un marxant
britànic dóna
obres valorades
en 165 milions

ART 3 MECENATGE

El marxant britànic Anthony d’Of-
fay ha donat la seva col.lecció d’art
modern de finals del segle XX, valo-
rada en 165 milions d’euros, a la Ta-
te Modern Gallery i a les Galeries Na-
cionals d’Escòcia. La donació, una de
les més importants d’Europa, consta
de 725 obres, entre pintura, escultu-
ra, fotografia, instal.lacions i vídeo,
de 25 artistes, entre els quals hi ha
Andy Warhol, Robert Mapplethor-
pe, Ron Mueck, Damien Hirst i Bru-
ce Nauman.

La col.lecció, que Offay havia reco-
pilat durant 28 anys, serà coneguda
com a Artist rooms, ja que el benefac-
tor ha rebutjat que porti el seu nom,
en contra del que passa habitual-
ment amb les donacions, i serà ges-
tionada conjuntament per les gale-
ries a les quals ha estat cedida, i divi-
dida en habitacions. Cinquanta sales
ambulants, amb 25 artistes cada
una, que viatjaran per tot el Regne
Unit. H

EL PERIÓDICO
LONDRES

El trobador va
ironitzar amb les
últimes mobilitzacions
al carrer de l’Església


