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Una icona indiscutible. Raimon va refermar en el primer dels seus quatre recitals al
Palau de la Música la seva condició d’inqüestionable símbol cultural i cívic. CULTURA 38 i 39

A la recerca del vot perdut. Rubalcaba i
Valenciano aspiren a despertar el votant adormit

Aval a la consulta. Duran, Mas, Tremosa i
Gambús busquen suport al procés català

El PP fa pinya. La plana major dels populars
va acompanyar Arias Cañete
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œL’empat PP-PSOE i CiU-ERC
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El president del
Banc Central
Europeu, Mario
Draghi, va aconse-
guir ahir que els
mercats es pren-
guin seriosament
que el mes que ve
l’entitat actuarà

per elevar la inflació. Poc després,
l’euro va baixar i les borses van
pujar. ECONOMIA 61 i EDITORIAL

œEls europeus, més conscients del poder de
Brussel·les, elegeixen un Parlament reforçat

ENQUESTA DEL CIS
Dades de maig del 2014.
Percentatge de vots i nombre de diputats
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Enel primer dels seus quatre con-
certs antològics en el Palau de la
Música Catalana, Raimon va de-
mostrar novament la seva condi-
ció d’icona cultural i cívica, per si
encara en quedava algun dubte.
Una vetllada instructiva, a tall de
generós aparador del seu ampli
repertori, on el músic va ser aco-
llit amb calidesa i un aplaudi-
ment efusiu des del mateix mo-
ment en què va aparèixer a l’esce-

nari. El cantautor, compositor i
músic valencià viu moments de
reconeixement professional, de
justícia, de reivindicació artísti-
ca. Això no ha motivat cap tipus
de relaxament intel·lectual ni
d’exigència musical. Ahir ho va
certificar al llarg d’un recital de
més de dues hores i mitja, en el
qual van sonar petites gemmes
del seu ampli repertori, d’abans i
d’ara, algunes ja poc habituals en

el seu actual setlist. Amb tot el pa-
per venut per a les quatre fun-
cions, ahir es van veure unes
quantes estelades enmig d’un am-
bient estrictament serè i atent, i
ambun públic quemoltmajorità-
riament lluïa els cabells blancs.
Fa un any i mig el de Xàtiva va

protagonitzar una vetllada me-
morable i emotiva en el Liceu, ce-
lebrant el mig segle del seu debut
escènic barceloní. Allà va repas-
sar cançons d’amor, de la terra,
de la gent, de la reivindicació, de
la justícia i de la llibertat. Ahir,
en principi, Raimon no tenia la
pressió prèvia que el podia haver
tenallat en aquella nit del Liceu.
Acudia a aquesta sèrie de recitals
amb la justa aurèola del mestre
en constant aprenentatge, amb el
recent reconeixement del Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes
–concedit per Òmnium Cultural
el passat 20demarç i que no reco-
llirà fins al 10 de juny– i, també,
havent estat involuntari protago-
nista de l’actual debat polític cata-
là, amb el sobiranisme com a teló
de fons. Això sí, només al final de
concert van esclatar els víctors.
A la primera part de la vetlla-

da, va optar per un cançoner
(quinze temes) farcit d’imatges
de la infantesa, de la joventut, de
les terres valencianes, dels pri-
mersmoments de protesta. Va co-
mençar ambA l’estiu quan són les
nou i va finalitzar amb I nosaltres

amb ells. Entremig, adaptacions
de Marc, Roís de Corella o Joan
Timoneda, o un parell de planto-
fades com Quan jo vaig nàixer i
La nit. La segona porció del con-
cert va discórrer per un camí
semblant, sense agitació, sonora-
ment mediterrani, cançons més
conegudes per al no especialista.
Un autèntic magisteri poètic. Va
comptar amb còmplices esplèn-
dids: els guitarristesMiquel Blas-
co i Joan Urpinell, el contrabai-

xista Fernando Serena i el clari-
netista Pau Domènech. I venia
ambun objectiu clar, sempre pre-
sent imés en els últims temps: as-
solir l’anhelada comunió amb el
públic a través de les seves can-
çons, del que diuen, de com les
diu. I no de la proclama d’impac-
te assegurat. L’emoció va venir
de la intensitat de la interpreta-
ció, de les boniques lletres,
d’aquests versos (preciosa Així
com cell qui es veu prop de la

mort, d’Ausiàs Marc), que desar-
men el cor.
La cita al Palau de la Música

implicava una mena d’aliança
d’empreses amb l’Escola Coral de
l’Orfeó Català, de tal manera que
a tall d’introducció de cada un
dels recitals, una de les seves co-
rals interpretaria un parell de pe-
ces seves. Ahir a la nit, li va tocar
al Cor Mitjans, que es va atrevir
amb D’un temps, d’un país i Jo
vinc d’un silenci. Després

LA DIMENSIÓ D’UNA OBRA

Un Palau de la Música
emocionat i atent va
gaudir d’aquest mig
segle de treball

Barcelona
Esteban Linés

Raimon, durant l’emotiu concert que va oferir ahir a la nit en el Palau de la Música

El Palau de la Música acull el recent Premi d’Honor de les Lletres Catalanes

Magisteri
poètic

El cantautor va oferir un
magnífic recital antològic

ESCENARIS

Cultura

Ho gestiona: Amb el suport de: Hi col·labora:

CONCERTS DEL DIMONI
Divendres 9

22 h, al passeig Marítim

BACK2DAYS
grup de versions

Dissabte 10
23 h, al passeig Marítim

LOS 80 PRINCIPALES
cançons de grups de pop

i rock de tots els temps

Dissabte 31
22 h, a la plaça Trafalgar

INSURRECCIÓN
TRIBUT A EL ÚLTIMO DE LA FILA

RAIMON
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Un fuerte sismo. Me asomo a la
ventana y efectivamente me encuentro
con verdaderas ruinas humanas.
Vuelvo a mi cama lleno de temor.

Avui s’estrena a l’espai Lliure Informe
per a una Acadèmia (F. Kafka)
interpretat per Ivan Benet i del qual
he fet la música. Fins al 25 de maig!

Bona feina del concurs
d’interpretació musical L’Arjau per a
joves. Concert final a la casa Elizalde
@bcncultura

Carmen Domingo Escriptora

Cómo justifica CiU estar a favor del
referéndum el 9-N y en contra del
tratado de Libre Comercio EE.UU.-
UE? Coherencia convergente a tope

#tuitsdecultura Guillermo Fadanelli Escriptor
@GFadanelli

Sílvia Pérez Cruz Cantant

d’aquest aperitiu vocal, el mú-
sic valencià es va endinsar en
un repertori que, com sol ser
habitual, sol variar lleugera-
ment segons les vibracions
que floten en l’ambient. Tam-
bé és un tòpic però, efectiva-
ment, amb l’edat l’artista es tor-
na savi i serè, i als seus 73 anys
Ramon Pelegero va donar una
altra lliçó d’equilibri entre la
pulcritud de l’obra escrita i el
vigor –quan no la ràbia i fins i

tot el plor– en la seva interpre-
tació, i entre les composicions
de profund i venerable calat li-
terari amb aquelles cançons
justificades per la conjuntura
temporal, política i social.
Raimon es va retrobar amb

el Palau de la Música, el ma-
teix on es va presentar per pri-
mera vegada en solitari el ge-
ner del 1967. I ho va fer, entre
altres coses, per dignificar la
cançó amb magnificència.c

@Sperezcruz
Llucià Homs Director de Promoció Cultural
@lluciahoms@carmen_domingo

Les xarxes socials ahir estaven
autènticament revolucionades,
durant els minuts previs al con-
cert de Raimon, atapeïdes de
hashtags, d’interjeccions i de
defenses i atacs encesos. Les
sentències displicents volaven
per un cantó, hi havia qui cla-
mava bramava un altre, alguns
exhibien retalls de premsa de
fa anys els titulars dels quals
semblaven demostrar les seves
tesis amb el rigor d’una prova
científica i, enmig de l’embolic,
els exhibicionistes de l’enginy
propi aconseguien arreplegar
alguns guanys efímers. Un mar-
cià que hagués examinat Twit-
ter en aquell moment hauria
deduït que el país sencer esta-
va commocionat pels dubtes
polítics sobre l’independentis-
me que un paio de Xàtiva ha-
via expressat en una entrevista
i que els centenars de persones
que fèiem cua disciplinada-

ment davant el Palau de la Mú-
sica estàvem a punt d’entrar en
un acte polític que acabaria
com el rosari de l’aurora.
Tot i això, al món real...
El públic va anar a escoltar

el que encara és un dels grans
cantautors en actiu, algú per-
fectament comparable a qual-
sevol dels grans chansonniers
que mig món coneix. La gent

es va emocionar amb un reper-
tori dels registres diferents que
té –l’amorós, el poètic, el narra-
tiu, el polític...– i va aplaudir
d’allò més els temes més co-
neguts.
La mitjana d’edat era més

aviat elevada, encara que tam-
bé es veien joves de vint anys.

Hi havia el president Pasqual
Maragall; els pintors Joan-Pere
Viladecans i Frederic Amat;
l’editor Xavier Folch; la fotògra-
fa Colita; l’exmodel Teresa
Gimpera; el filòsof Xavier Ru-
bert de Ventós... Algú va fer
broma que “mig aforament
sembla sortit d’una assemblea
del PSUC dels anys setanta”.
També podrien ser els del
pis de dalt de la discoteca
Bocaccio.
Moltes de les cançons de

Raimon –també quan presta el
doll potent de veu a Ausiàs
March o a Joan Roís de Core-
lla– ensenyen a rebel·lar-se
contra l’abús de poder, a lluitar
per la llibertat o l’educació i a
cuidar les coses que realment
importen, com l’amor, o simple-
ment conviden a aturar-se da-
vant la bellesa del món.
Lletres escrites fa dècades

–fins i tot segles– que semblen
adreçar-se a la gent d’avui, o
que es fiquen amb l’última de-
cisió del ministre Wert.
I les xarxes socials, que

diguin el que vulguin.c

Xivarrivirtual
Un cor de nens va cantar dues de les cançons més conegudes de Raimon

EL MIRADOR

ÀLEX GARCIA

ÀLEX GARCIA

El públic va aplaudir
unes lletres escrites fa
dècades –fins i tot
segles– que aborden
temes d’avui

Xavi Ayén

e
st

ud
io

id
e

e

¿Qué puede aprender
el ser humano de los animales?

Frans de Waal & Joan-Carles Mèlich
Biblioteca Jaume Fuster. Pl. de Lesseps, 20-22 - Barcelona;

12 de mayo de 2014, 19:00 h.

¿Hacia la sociedad
de la desinformación?

John Allen Paulos & Zygmunt Bauman
Biblioteca Jaume Fuster. Pl. de Lesseps, 20-22 - Barcelona;

14 de mayo de 2014, 19:00 h.

CICLO DE DEBATES

30 AÑOS
DE LIBROS

PARA PENSAR
LA CIENCIA

Alef, símbolo de los números
transfinitos de Cantor
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