
RAIMON, SOLITARI 
I SOLIDARI
«Després de tant parlar de crisi, 
ara resulta que estem més bé 
que mai!» M’ho deia un bon 
amic meu, tot comentant les 
darreres notícies de la gent de 
la nova cançó i, més concreta
ment, intentant comprendre el 
ressò extraordinari que han tin
gut els vuit recitals d’en Rai
mon al Palau de la Música Ca
talana, el més d'abril passat. 
I és que, després de tant de 
temps de sentir parlar de crisi, 
després de tant de temps de 
sentir les opinions més increï
bles sobre alguns dels nostres 
millors cantants, ja és ben sor
prenent comprovar ara com can
vien les coses: els mateixos que 
parlaven de crisi, els mateixos 
que malparlaven o oblidaven els 
cantants, ara en volen fer una 
bandera pròpia i gairebé exclu
siva.
Evidentment, feia molt de temps 
que la nostra cançó no vivia un 
moment tan interessant com el 
d’ara. Potser mai, al llarg de 
tota la història de la nova can
çó, no havíem viscut tan inten
sament i amb fruits tan esplèn
dids. Una bona prova, la més 
eloqüent i significativa, són els 
recents recitals d’en Raimon al

SI HO SABEU,

Recordem a les persones que pu
guin respondre les preguntes d’a
quest espai que, els ho demanem, 
s’adrecin directament a qui les hagi 
formulades, i preguem els qui de
sitgin utilitzar aquesta rúbrica que 
ens enviïn llurs preguntes redactades 
amb la major concisió possible.

— Agrairia tota mena de dades bio
gràfiques sobre els següents col·la
boradors de la revista «Meridià»: 
Joaquim Bas i Gich, Maria Carra- 
talà, Lluís Góngora, Àngel Estivill, 
L. Reaud, Camil Oliveres, Pere Llo
bera i Pau Balsells. —- Manuel Lla
nas Pont, c. Nàpols, 352, àtic 4?, 
Barcelona-13.

Palau. Tot i que els seus tretze 
anys de carrera artística han es
tat ben bé una successió inin
terrompuda d'èxits populars, en 
una línia de contacte constant 
amb el públic, ni Raimon ma
teix no havia protagonitzat mai 
un fenomen com el d'aquests 
vuit recitals al Palau.
Tanmateix això no explica ni 
justifica el canvi que hem pogut 
comprovar ara per part d’alguns 
sectors que, després d’haver-se 
entestat tenaçment a oblidar o 
marginar en Raimon, ara en 
canten les excel·lències i miren 
de fer-se’l seu, tot intentant fer- 
se perdonar conductes passades. 
Els ha costat molt, justament 
tretze anys, reconèixer oberta
ment l’existència d'en Raimon 
i, molt més encara, la transcen
dència que en Raimon té als 
més diversos nivells de la nos
tra vida col·lectiva. Els ha cos
tat molt, però al cap i a la fi 
s’han vist obligats a reconèixer- 
ho. I ho han fet, val a dir-ho, 
com mai ningú no ho hauria 
pensat, amb un entusiasme que 
difícilment era d'esperar pels 
qui, al llarg d’aquests tretze 
anys, hem comprovat diàriament 
l’oblit, la marginació i el menys
preu amb què Raimon era trac
tat molt sovint. Aquesta és la 
primera i més gran constatació 
després d’aquests vuit recitals 
raimonians al Palau: els tretze 
anys de la carrera artística del 
cantant de Xàtiva han estat 
tretze anys de solidaritat cons
tant entre en Raimon i el pú
blic, i ha estat aquesta solidari
tat, i només aquesta solidaritat, 
la que finalment ha fet que fins 
i tot els més recalcitrants es 
veiessin obligats a reconèixer 
el que ja feia tretze anys que 
era una evidència incontrover
tible.
Tot i això, és ben clar que 
aquestes vuit actuacions ens 
ofereixen també la possibilitat 
de fer unes consideracions di
ferents. Després de set anys 
d’absència involuntària d’aquell 
local, poc després de quarts de 
nou del vespre del 4 d’abril pas
sat en Raimon sortí a l'escenari 
del Palau i hi inicià la sèrie de 
vuit recitals que havia estat 
anunciada. Ja d’entrada l’ovació 
va ser unànime, entusiàstica, i 
assenyalà clarament el binomi 
soledat/solidaritat que sempre 
ha caracteritzat la relació entre 
en Raimon i el seu públic.
El recital primer s'inicià amb 
La nit, una cançó gairebé mí
tica a hores d’ara, i continuà 
amb Só qui só, un poema de la

Plor d'enamorats de Joan Ti- 
moneda, i amb Qui ja ho sap 
tot, una peça ben definitòria de 
l’ètica i l’estètica raimonianes. 
Després van venir País Basc, 
A un amic i Com un puny, i 
Tristesa el nom, la primera es
trena de la sessió —una peça 
aparentment molt simple, però 
que és el buit lògic de tota una 
elaboració molt minuciosa i que 
ens presenta una lúcida medita
ció sobre la pròpia vida de l'au
tor i la seva projecció cívica 
més immediata, en la línia d’al
gunes de les seves darreres 
composicions. Potser per aques
ta raó va ser Amanda, la gran 
cançó del xilè Víctor Jara, la 
que va venir després, per aca
bar la primera meitat del reci
tal amb El meu poble i jo, so
bre un poema de Salvador Es- 
priu, i Quan creus que ja s'a
caba.
Un altre text de l’Espriu, l'Inici 
de càntic, va marcar el comen
çament de la segona part, que 
continuà amb les dues altres 
estrenes de la nit: Com una mà, 
dedicada al pintor Joan-Pere Vi
ladecans, i Es veu, totes dues 
en la línia de gran maduresa 
poètica, musical i interpretativa 
definitivament assolida per en 
Raimon. Després, ja en un cres- 
cendo constant, Una vaca amb 
un vedellet. en braços, Elogi 
dels diners i Cançó de les do
nes, sobre textos de Pere Quart, 
Anselm Turmeda i Valeri Fus
ter, respectivament, van donar 
pas a Societat de consum, 18 de 
maig a la «villa», 13 de març, 
Cançó dels creients, T’he cone
gut sempre igual, i l’espriuà In
desinenter i D’un temps, d’un 
país van donar forma pròpia 
a la segona part. Els aplaudi
ments, que durant tot el recital 
foren entusiàstics i unànimes, 
esdevingueren aleshores un clam 
definitiu, i en Raimon, després 
de sortir repetidament a salu
dar, es va acomiadar finalment 
amb Al vent, aplaudint ell tam
bé el públic.
I fou justament aquest doble 
fet —acabar el recital amb Al 
vent, la seva primera cançó, i 
amb en Raimon mateix aplau
dint el públic— el que marcà 
ben bé el to d’aquell recital i, 
d’una manera molt més general, 
de tota la personalitat artística 
i cívica del cantant. Solitari i 
solidari, efectivament, en Rai
mon va voler deixar ben clar 
que continua essent el mateix 
home que, tretze anys enrera, 
ens sorprengué amb unes can
çons aparentment molt primà-

i ies i senzilles, pero ja plenes 
d’una força de comunicació 
molt més que considerable, i 
que aquesta fidelitat té un do
ble vessant, puix que fóra ab
surda sense la resposta d’un 
públic que, molt més enllà de 
la relació habitual amb un can
tant, se sent representat per en 
Raimon i per les seves cançons. 
Al llarg d'aquests tretze anys 
darrers, és evident, el cantant 
de Xàtiva ha estat sempre el 
mateix. Tot i que ha experimen
tat una ben lògica evolució for
mal, en Raimon s'ha caracterit
zat sempre pel manteniment 
d’una actitud altament conse
qüent i responsable, en la línia 
d’una absoluta fidelitat a ell 
mateix, insubornable a totes les 
propostes alienes que el pogues
sin destorbar de la seva tasca 
de servei al país i als interessos 
del nostre poble. I ha estat jus
tament tot això el que ha fet 
d’en Raimon un cantant esde
vingut portaveu indiscutible de 
les esperances, les lluites, les 
frustracions i les il·lusions de 
bona part de la gent del nostre 
país, sempre i a desgrat de tots 
els entrebancs que ha anat tro
bant al llarg d’aquests darrers 
tretze anys. Solitari i solidari, 
doncs, en Raimon ha dut a ter
me tot un treball immens, im- 
portantíssim des d’un punt de 
vista cívic i cultural, i impor- 
tantíssim també des d’un punt 
de vista estrictament artístic. 
Tota la nostra història cultural 
d’aquests darrers tretze anys 
hauria estat ben distinta sense 
l’existència d’en Raimon, i sen
se la influència d’en Raimon no 
solament en el món de la nostra 
cançó popular, sinó també més 
enllà i tot, sensibilitzant diària
ment més i més gent sobre els 
problemes que ens afecten i 
preocupen a nivell col·lectiu.
L’adhesió del públic a la per
sona i l’obra d'en Raimon, una 
adhesió constant i cada vegada 
més nombrosa, és la conseqüèn
cia lògica d’aquesta línia de ser
vei diari i incontestable. Perquè 
la comunicació és intensa, pro
funda, i respon a tot un senti
ment col·lectiu cada cop més 
gran, cada cop més solidari. 
Perquè, al cap i a la fi, aquell 
Al vent de fa tretze anys ens 
va posar dempeus per sortir de 
La nit, per parlar clar D'un 
temps, d’un país. I perquè, en
cara que a alguns els ha costat 
tretze anys a admetre-ho, «som 
molts més dels que ells volen 
i diuen»...
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