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Encontre amb en Raimon
Article difós en l’Aplec de Paret Delgada, La Selva del Camp

Vaig conèixer en Raimon la tardor passada, a Madrid, on un grup d’escriptors
catalans assistíem a un cert congrés internacional de literatura. Poetes,
novel·listes, dramaturgs, assagistes de diverses llengües occidentals, en nombre
d’un centenar, ens aplegàrem gairebé d’amagat al soterrani d’un hotel, unes
quantes hores diàries durant una setmana, per tal d’escoltar i discutir lliurement
mitja dotzena de ponències més o menys interessants sobre un tema literari de
viva actualitat. Molt bé; em sembla que no hi ha pas res a dir.
Però malauradament, i ja de primer antuvi, es produí al congrés un incident
força penós, del qual fou víctima un entranyable amic meu, nobilíssima i
coratjosa figura de les lletres castellanes. El president d’aquella assemblea,
endut per un amor propi i insensat, cometé amb ell una flagrant injustícia que
venia a agreujar de manera incomprensible la situació personal del meu amic,
el qual era objecte, aquells dies, d’una furiosa campanya pública de descrèdit.
Sóc un home potser massa sensible a les injustícies —no pas per virtut sinó
per experiència— i aquell episodi em causà una profunda pena i un fàstic
incondicional.
I en aquest estat d’esperit vaig conèixer el nostre jove trobador. En una de les
darreres sessions del congrés, els catalans descobrírem de sobte la presència
d’en Raimon entre nosaltres. Declaro que el seu posat i les seves paraules
foren per a mi un lenitiu d’eficàcia immediata. El vaig trobar tan senzill, tan
vivaç, amb un aire tan genuí i tan límpid, tan alegrement propens a l’amistat
i la comunicació, i alhora seriós i tan gràvid de la seva popularitat —una
popularitat guanyada amb tanta puresa, com per vocació d’un destí benigne,
diríem—, que el simple i inesperat fenomen de la seva companyia esborrà per
art de màgia els negres pensaments i els ressentiments dels quals feia tres o
quatre dies que no em podia desempallegar. Les antigues clivelles de la meva fe
en «nosaltres», els homes, aleshores especialment reobertes, n’experimentaren
un adob saludable.
L’endemà passat es clausurava la reunió i a un dels nostres se li acudí la feliç idea
de pregar a en Raimon que ens cantés aquell dia les seves lletres. Trobàrem
una guitarra i traduírem les cançons al castellà i al francès, per tal de llegir-les
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en aquestes llengües abans de llur execució. La cosa anà molt bé i l’improvisat
recital fou un petit èxit cosmopolita.
La conversa, el tarannà, l’estil de l’home, del poeta i del cantaire em van
convèncer. El seu èxit em semblava ben legítim. M’adonava que en Raimon
venia a ésser avui per al nostre País una criatura providencial. Podria suplir
provisòriament tantes coses ara arraconades per força, emplenar tantes llacunes en el camp més vast i més obert —i més desatès!— de la comunitat...! No
havíem trobat una vedette de la cançó popular. De vedettes d’aquestes, sempre
n’hi haurà; no cal pas preocupar-se’n. En Raimon no era un de tants ídols de
temporada, complaents de mena i baixament interessats a péixer les apetències
d’una massa frívola, joguina d’una voga internacional. Era efectivament tota
una altra cosa. I per això calia beneir-lo i encoratjar-lo.
(La Selva del Camp, 14 de juny de 1964)

Muntatge de sol·licituds i
prohibicions de recitals, 1981
Autor: Josep Marín

62

63
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revista Serra d’Or,
març de 1968
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