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

RAIMON
Magisteri
poètic

El cantautor va oferir un
magnífic recital antològic
ESCENARIS
Esteban Linés
Barcelona

En el primer dels seus quatre concerts antològics en el Palau de la
Música Catalana, Raimon va demostrar novament la seva condició 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 acollit amb calidesa i un aplaudiment efusiu des del mateix moment en què va aparèixer a l’esceLA DIMENSIÓ D’UNA OBRA

Un Palau de la Música
emocionat i atent va
gaudir d’aquest mig
segle de treball
nari. El cantautor, compositor i
músic valencià viu moments de
reconeixement professional, de
justícia, de reivindicació artística. 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 paper venut per a les quatre funcions, ahir es van veure unes
quantes estelades enmig d’un ambient estrictament serè i atent, i
amb un públic que molt majoritàriament lluïa els cabells blancs.
Fa un any i mig el de Xàtiva va
protagonitzar una vetllada memorable i emotiva en el Liceu, celebrant el mig segle del seu debut
escènic barceloní. Allà va repassar 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 20 de març i que no recollirà fins al 10 de juny– i, també,
havent estat involuntari protagonista de l’actual debat polític català, 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 vetllada, va optar per un cançoner
(quinze temes) farcit d’imatges
de la infantesa, de la joventut, de
les terres valencianes, dels primers moments de protesta. Va començar amb A l’estiu quan són les
nou i va finalitzar amb I nosaltres

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

amb ells. Entremig, adaptacions
de Marc, Roís de Corella o Joan
Timoneda, o un parell de plantofades com Quan jo vaig nàixer i
La nit. La segona porció del concert va discórrer per un camí
semblant, sense agitació, sonorament mediterrani, cançons més
conegudes per al no especialista.
Un autèntic magisteri poètic. Va
comptar amb còmplices esplèndids: els guitarristes Miquel Blasco i Joan Urpinell, el contrabai-

xista Fernando Serena i el clarinetista Pau Domènech. I venia
amb un objectiu clar, sempre present i més en els últims temps: assolir l’anhelada comunió amb el
públic a través de les seves cançons, del que diuen, de com les
diu. I no de la proclama d’impacte assegurat. L’emoció va venir
de la intensitat de la interpretació, de les boniques lletres,
d’aquests versos (preciosa Així
com cell qui es veu prop de la
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mort, d’Ausiàs Marc), que desarmen 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 corals interpretaria un parell de peces 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
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Un cor de nens va cantar d
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d’aquest aperitiu vocal, el músic valencià es va endinsar en
un repertori que, com sol ser
habitual, sol variar lleugerament segons les vibracions
que floten en l’ambient. També és un tòpic però, efectivament, amb l’edat l’artista es torna 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 interpretació, i entre les composicions
de profund i venerable calat literari amb aquelles cançons
justificades per la conjuntura
temporal, política i social.
Raimon es va retrobar amb
el Palau de la Música, el mateix on es va presentar per primera vegada en solitari el gener del 1967. I ho va fer, entre
altres coses, per dignificar la
cançó amb magnificència.c

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Les xarxes socials ahir esta
autènticament revoluciona
durant els minuts previs al
cert de Raimon, atapeïdes
hashtags, d’interjeccions i
defenses i atacs encesos. L
sentències displicents vola
per un cantó, hi havia qui
mava bramava un altre, alg
exhibien retalls de premsa
fa anys els titulars dels qua
semblaven demostrar les s
tesis amb el rigor d’una pr
científica i, enmig de l’emb
els exhibicionistes de l’eng
propi aconseguien arrepleg
alguns guanys efímers. Un
cià que hagués examinat T
ter en aquell moment haur
deduït que el país sencer e
va commocionat pels dubt
polítics sobre l’independen
me que un paio de Xàtiva
via expressat en una entre
i que els centenars de pers
que fèiem cua disciplinada

