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Reivindicació, agraïment, memò-
ria històrica i un subtil contrapunt 
de discrepància, en el parlament de 
Raimon, ahir en l’entrega del 46è 
Premi d’Honor de les Lletres Cata-
lanes, al Palau de la Música. El can-
tautor de Xàtiva va voler compartir 
unes sensacions que, va dir, ha tin-
gut al llarg de l’últim any. «Un es-
tat d’ànim que podria resumir amb 
aquesta frase: jo no sóc dels meus», 
va confessar.

què Muriel Casals, presidenta d’Òm-
nium, va destacar que els catalans ai-
xequem castells «per demanar que 
puguem votar el 9 de novembre, unint 
cultura i democràcia».
  El parlament de Raimon va enfon-
sar arrels en la història, fins al 1962, 
any en què un fotògraf la identitat del 
qual desconeix el va immortalitzar a 
Castelló amb tres futurs premis d’ho-
nor d’Òmnium més (entitat que lla-
vors encara no existia), Joan Fuster, 
Salvador Espriu i Joan Francesc Mira. 
Encara que la seva obra es pot expli-
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Raimon, amb els seus
El cantautor va rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes amb un discurs de calat 
històric en què va lamentar que els seus admiradors desitgin que sigui «com ells voldrien»

33 Palau de la Música 8 Raimon, durant el seu parlament, amb Muriel Casals, en l’entrega del premi, ahir a la nit a Barcelona.

FERRAN SENDRA

L’autor d’‘Al vent’ 
va dir que té públic 
a Espanya tot i la 
seva «poca o nul·la 
presència a TV»

car en una clau personal, Raimon 
va optar per la generositat i va vin-
cular la seva trajectòria a la influ-
ència i les aportacions d’una llarga 
llista de figures. De Josep Maria Espi-
nàs (que va aconseguir que Edigsa li 
gravés el seu primer disc) a Salvador 
Espriu, Eliseu Climent i una «xique-
ta» llicenciada a la Universitat Sapi-
enza, de Roma, que va aterrar a Va-
lència el 1964, al·lusió a la seva com-
panya i mànager, Annalisa Corti. 
Vázquez Montalbán (que va rebre el 
seu primer disc a la presó de Lleida) 
i el lletrista Josep Maria Andreu; fo-
tògrafs com Maspons, Pomés i Coli-
ta, i artistes que van il·lustrar les se-
ves obres, com Miró, Tàpies i Alfa-
ro. «En mi estan premiant tota una 
gent que va començar un fenomen 
inexistent abans dels anys 50», va 
dir, i va al·ludir a Esperanza Aguir-
re, que el va citar setmanes enrere, 
afirmant: «Jo sóc d’eixe món».

Lluny de València

Raimon va destacar la seva vincu-
lació personal i històrica amb «els 
territoris on es parla català en qual-
sevol de les seves variants, inclòs el 
lapao», va dir amb ironia, i va recor-
dar que disposa d’«un públic a Es-
panya malgrat la poca o nul·la pre-
sència en televisions tant públiques 
com privades». Va afegir que, des de 
1995, ha actuat més a Madrid que a 
València.
 Va parlar en un Palau que va 
comptar amb la presència del presi-
dent de la Generalitat, Artur Mas, i 
els seus predecessors José Montilla i 
Jordi Pujol, i els consellers Francesc 
Homs, Ferran Mascarell i Irene 
Rigau, i l’alcalde Xavier Trias. Un 
acte que va comptar amb una glos-
sa de l’homenatjat a càrrec d’Enric 
Sòria, i una notable parcel·la artísti-
ca. Gemma Humet va interpretar, 
amb Toni Xuclà, He passejat per Valèn-
cia sol, Jo vinc d’un silenci i Parlant-me de 
tu, i hi va haver recitats d’Ivan Benet 
i Marta Marco, i dansa amb Natha-
lie Labiano. La Coral Sant Jordi va se-
nyalitzar els límits solemnes de la 
nit obrint-la amb D’un temps, d’un pa-
ís i tancant-la amb Els segadors. H

ACTE SOLEMNE AL PALAU

 No va esmentar el procés sobira-
nista, però se li va entendre tot. Va dir 
que tenia aquesta sensació quan els 
que l’estimen i han demostrat esti-
mar-lo, esperen d’ell una cosa que no 
pot donar. «Sobretot, quan els meus 
volen que jo sigui com ells voldrien, i 
no com ells saben que sóc», va preci-
sar. I va afegir: «Aquesta pugna entre 
el jo i el col·lectiu em fa pensar que jo 
no sóc dels meus».
 Aquesta meditació pública no va 
impedir que se sentissin sonors crits 
d’independència al final d’un acte en 

El TNC explota la sàtira 
política a ‘Safari Pitarra’
3L’obra recupera l’estil lliure i paròdic de Frederic Soler
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El Teatre Nacional de Catalunya re-
cupera el corrosiu humor de Serafí 
Pitarra, àlies de Frederic Soler (1839-
1895), poeta, dramaturg i empresa-
ri barceloní pioner del teatre cata-
là contemporani. La sala Tallers ofe-
reix, fins al 22 de juny, Safari Pitarra, 
una esbojarrada sàtira política fir-
mada per  l’autor i director Jordi Ori-

ol i el poeta Josep Pedrals. «L’actua-
litat ens ho ha posat en safata», diu 
Pedrals, encantat amb els últims es-
deveniments motiu d’inspiració.
 «Aquest muntatge és una broma 
total, com la vida mateixa. S’hi di-
uen grans veritats enmig d’un gui-
rigall», destaca Lluís Soler, que en-
carna un actor que ha anat a menys 
i que actua com a estàtua a la Ram-
bla amb una vestimenta que recor-

da l’escultura de Pitarra, de la famo-
sa avinguda. L’intèrpret confessa 
sentir-se l’avi del repartiment for-
mat per actors d’una altra genera-
ció:  Nao Albet, Marcel Borràs, Pau-
la Malia, Carles Pedragosa i Aina 
Sánchez. «Tots són companys impa-
gables. M’han ajudat molt. Amb ells 
he comprès que mentre hi ha vida hi 
ha dubte i massa certesa és la mort». 
En la trama s’entrecreuen diverses 
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històries: una gala en què s’entre-
guen premis culturals, dos germans 
que busquen el seu pare i un actor 
que intentarà canviar el seu destí 
trencant un malefici.

BURLES EN VERS/ Fidel a l’estil de Pitar-
ra, el text està escrit en heptasíl·labs, 
encara que la mètrica pot canviar en 
alguns passatges i fins i tot inclou 
prosa. «Hem treballat amb una lli-
bertat total. Aquesta obra és antipo-
líticament correcta, també en l’ús 
del llenguatge. Utilitzem barbaris-
mes i girs lingüístics que sentim  al 
carrer», destaca Pedrals. També re-
corren a l’escatologia. «Pitarra va fer 
els singlots poètics, nosaltres hem 
fet un rot». 
 «Ens va interessar tot allò que ha 
quedat gravat en la memòria col-
lectiva però que en la seva època es 
va considerar com un art menor, 
com les bromades», afegeix el direc-
tor Jordi Oriol. H33 Una escena de ‘Safari Pitarra’.


