
cent, quan denuncia, per exem-
ple, la guerra de l'Iraq i el tracta-
ment mediàtic que se'n fa, emer-
geix de nou el poeta compro-
mès, però el contingut és més
evident i previsible, i perd aquell
ganxo metafòric. Estic equivo-
cat?

No ho sé. És una apreciació.
Com a cançó és més elaborada
Bagdad. Gener 1991. És una can-
çó que m'ha costat molt, és difícil.
És més, hi ha més cançons, una
d'esplèndida, Mentre s'acosta la nit,
o Si miraves l'aigua, que dóna una
visió del mar amb una economia
màxima de paraules. Jo tinc 150
cançons. La gent d'ara no sap què
va suposar la dictadura. No podia
portar músics perquè no sabia si hi
hauria actuació o no. I després a
molta part d'Espanya només li ha
interessat el que cantava contra la
dictadura, però fins i tot un poema
musicat com Veles e vents [d'Ausiàs
March] els ha arribat. Va entrar als
40 Principales, i d'això no en par-
len quan parlen de la dictadura. Jo
estava reivindicant i traient la pols
a un poeta del segle XV!

La seva biografia a l'Associació
d'Escriptors en Llengua Catalana
afirma que amb la Transició, «els
polítics van acordar instaurar
l'amnèsia i cantants com Rai-
mon van desaparèixer dels mit-

jans de comunicació de mas-
ses»?

Franco mor el 20 de novembre
de 1975 i a mi encara se'm prohi-
beix cantar al Palau dels Esports de
Barcelona el 1978. El 1981 hi ha un
cop d'estat. Hi havia l'esquerra
que volia la ruptura; el centre-
dreta no volia la ruptura de cap
manera, i els franquistes ni pensar-
ho. En aquell moment s'ajunten el
crític, que sempre diu que el que
havies fet abans era millor, amb

aquests que deien que els que ha-
víem lluitat contra la dictadura
érem lluitadors però no érem ar-
tistes. Aquest tipus de raonament
no es va trencar ben bé fins a la dè-
cada de 1990, i hi va entrar fins i tot
part de l'esquerra.

Què és el que més l'ha sorprès
de tot el que ha passat fins avui al
món des d'aquells temps de llui-
ta antifranquista?

L'esfondrament de la Unió So-
viètica era impensable. Semblava
que era el moment de corregir tot
el que no havia funcionat, però se'n
va anar sense llançar una pedrada.
La perplexitat cada vegada és més
gran davant el procés que estem vi-
vint ara. Tenim, per una banda, fa-
cilitats com mai per organitzar la
humanitat perquè tot funcioni mi-
llor, però, per altra banda, veus tot
el contrari. Les manifestacions es
feien per aconseguir coses, ara es
fan perquè no ens treguin coses.

Vostè que es va llicenciar en
Història, com imagina el futur
d'aquesta Catalunya de nou en-
frontada a Espanya en procés
d'emancipació? 

Jo crec que és una constant del
país. Ara hauria de ser més factible,
però jo sóc dels que ho veuen di-
fícil, perquè al voltant nostre hi ha
l'estat francès i l'italià, i seran molt
hostils, perquè tots tenen un pro-

blema o altre intern d'això mateix.
Dependrà molt del tipus de com-
plicitats possiblement de l'àrea
anglosaxona i germànica. 

El públic no li ha fallat mai,
però l'eterna assignatura pen-
dent és el seu País Valencià?

Jo hi canto de tant en tant. L'as-
signatura pendent és que els se-
nyors del PP em tenen una ani-
madversió considerable, i a Ma-
llorca, també. Als teatres públics jo
no existeixo.   

En alguna entrevista ha atribuït
aquesta impossibilitat d'actuar
en els escenaris institucionals
del seu país a una «anormali-
tat». Quina és aquesta «anorma-
litat»?

L'anormalitat és que hi ha una
batalla molt forta de catalanització
o d'espanyolització. El PP s'ha fet
hegemònic. Hi ha molta més cor-
rupció que en qualsevol altre lloc
i la gent els continua votant, que és
una cosa sorprenent. També és cert
que València venia d'una situació
diferent.   

Diferent?
No hi havia hagut mai escoles en

la llengua pròpia. I la ciutat de Va-
lència sempre ha sigut difícil des
del punt de vista de la llengua. Ar-
ribar a la universitat i parlar va-
lencià era com ser de poble. Això
sí que s'ha superat. Ara, si parles en
valencià, ja no ets un terròs; pots
ser un premi Nobel. Però des del
1994 mana el PP i hi ha hagut una
desvalencianització. I menys mal
que l'escola valenciana aguanta el
cop. Han posat 34 recursos al fet
que la Universitat valenciana equi-
para català i valencià, 34 recursos
perduts! Però hi tornen «por sus co-
jones»!  

En canvi, la gira dels 50 anys de
carrera artística l'ha portat a ac-
tuar a universitats d'arreu d'Eu-
ropa, a Berlín, Luxemburg, París,
Londres i Roma. Com ha vist el
seu nou públic en aquesta gira?
Ha canviat el seu públic?

Hi ha de tot. Hi havia molts
professors i també gent amb mol-
ta curiositat. Els alumnes ale-
 manys havien fet traduccions de
les meves cançons a l'alemany. En
la gira es dóna un programa amb
la traducció a la llengua corres-
ponent.   

El doble CD inclou cançons
d'Ausiàs March, Joan Timoneda
i Salvador Espriu. Sembla fet a
posta per l'Any Espriu. 

No. Jo he cantat sempre Espriu.
Des de l'any 1963. A l'any 1966 sur-
ten les Cançons de la roda del
temps, que és el nucli més líric de
la poesia d'Espriu. 
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Raimon prepara el concert. 

«Hi ha d’haver una lletra,

una música i una

interpretació. Aquest trípode és

el que fa possible una cançó»

«L’esfondrament de la

Unió Soviètica era

impensable. Semblava que 

era el moment de corregir»

«El PP s’ha fet hegemònic.

Hi ha més corrupció però la

gent els continua votant, que

és una cosa sorprenent»

ACN

Lletrista i compositor de les
cançons del grup mallorquí An-
tònia Font, Joan Miquel Oliver ar-
renca ara la seva carrera com a au-
tor teatral amb l'obra «Un quilo
d'invisible», una irreverent comè-
dia amb música i molta pintura,
que ni es veu ni s'olora. 

Aquest home inquiet que sem-
pre té idees per plasmar explica
que volia tractar sobre la invisibi-
litat i va considerar que una obra
de teatre, amb aire de comèdia,
podia aprofundir en aquesta qües-
tió, que dóna peu a hilarants si-
tuacions, però també a enganys i
fins i tot a robatoris.  Encara que
havia promès que es retiraria la
primavera de 2013, Oliver, llicen-
ciat en filosofia i que també va de-
butar com a novel·lista fa cinc
anys, en aquesta ocasió presenta
un text en el qual cinc personatges
i un gos es creuaran en una casa de
dues habitacions al llarg d'un dia,
que acabarà amb diverses sor-
preses.

El guitarrista no amaga que la
idea de l'obra va sorgir d'una con-
versa amb Mané Capilla, un pin-
tor i músic amb el qual ha com-
partit escenaris i jornades do-
mèstiques a l'estudi de gravació.
De Mané –així s'anomena també
un dels personatges de l'obra– va
sorgir la idea de la pintura invisi-
ble, igual que algunes de les si-
tuacions que es creen entre clients
i pintors a l'hora de deixar nique-
lades les parets d'una casa. 

D'una altra banda, remarca que
la seva intenció era aprofundir
en el que provoca la invisibilitat de
les persones, però també dels ob-
jectes. En el cas d'aquesta peça tea-
tral, té una gran importància una
columna enmig d'una sala, d'uns
cinquanta centímetres de diàme-
tre i uns dos metres d'alt. «És fas-
cinant pensar en el que faríem si
fóssim invisibles, cosa que, en
certa manera ja passa a Internet,
on la gent arriba a límits increïbles
pel fet que no se la veu»,assegura.

Respecte a la creació dels cinc
personatges de l'obra a més del
 petit gos Xiste, Oliver assenyala
que els ha volgut extrems.

BARCELONA | EFE

El líder d’Antònia
Font es passa a
l’autoria teatral
amb «Un quilo
d’invisible»


