Un xiquet de Xàtiva
Seràs
seràs
seràs
seràs

el rent que fa pujar el pa,
el solc i seràs la collita,
la fe i la medalla oculta,
l'amor i la ferocitat.

Seràs
seràs
seràs
seràs

la clau que obre tots els panys,
la llum, la llum iŀlimitada,
confí on l'aurora comença,
forment, escala iŀluminada!
Vicent Andrés Estellés.
Llibre de Xàtiva, 1979

Castell de Xàtiva
(http://www.jvillaplana.com)

El carrer Blanc és gairebé als afores: límit amb el descampat,
costerut, en un barri de mala urbanització, tocant les muralles
del castell. Les cases són de planta baixa i un sol pis, netes,
clares. El veïnat, un veïnat de llauradors i d'artesans,
no renuncia al ritu valencià ─potser àrab─ de la calç, i les
façanes emblanquinades reverberen rudement al sol. Quatre passes
més avall, s'estén la Xàtiva dels blasons florits i dels cognoms
perdurables: ací no hi ha sinó «poble». Avui és «poble» callat
i conformat, treballador i irònic. [...]
La casa cantonera és la dels Pelegero: reduïda, vulgar, poca cosa.
Ramon va venir-hi al món el 2 de desembre de l'any 40: feia vint
mesos que s'havia acabat la guerra.
Joan Fuster. «Raimon», 1964

Ramon Pelegero en 1946

A l'any quaranta,
quan jo vaig nàixer,
jo crec que tots, tots havíem perdut.
Quan jo vaig nàixer, 1966

Ramon, 1949

Raimon a Xàtiva, 1963

Content tornaria a ser
el xiquet que va jugant,
absent, pel mig del carrer,
d'aquell meu carrer d'abans.
L'única seguretat, 1976

Universitat de València, 1958-1963
Quan Raimon va compondre «Al vent»,
Raimon encara no era Raimon.
Ramon Pelegero Sanchis, el Pele,
és un jove de poble ─de Xàtiva─
que acaba d'aterrar a València
i estudia lletres a la Universitat.
Amb la guitarra que li ha regalat
el seu germà interpreta per als amics
«Les fulles mortes» i altres cançons
franceses i anglosaxones.
Però un dia li «ix» una cançó, i li ix
en català. Diu que anant de paquet en
la moto d'un amic ─literalment,
«al vent del món».
Quan canta la seua cançó, deixa
bocabadat el seu públic: els seus
companys estudiants, que tot just
comencen a descobrir qui som, d'on venim
i on no hauríem de voler anar, la
colla de professors (Tarradell, per
exemple) que els insinuen el camí,
i (sobretot) Joan Fuster.
Claustre de la Universitat de València

Abans d'això, però, Ramon ja ha participat en un altre
episodi organitzat pel valencianisme de dins i fora
de la Universitat,
Avui, aquesta tarda, a la Universitat, amb seu en ella,
quedarà constituïda l'Aula Ausiàs March, idea sorgida de
la tertúlia i que hem dut a terme amb l'empenta dels jóvens
i el gran ajut de Dolç i també de Tarradell. [...]
El primer acte que hem organitzat, encara que abans de la
constitució formal de l'Aula, ha estat el grandiós homenatge a
Ausiàs March, que consistí, al paranimf de la Universitat,
en una introducció de San Valero (que serà president honorari
per «dirigir» els cursos ex-teus); després un elogi a Ausiàs,
per Tarradell, que tingué uns paràgrafs de gran patriotisme
i que fou aplaudit a rabiar; després Xavier [Casp] féu uns
comentaris a la poesia d'Ausiàs March, iŀlustrats amb lectura
de poesia per jóvens[...]
Miquel Adlert. Carta a Manuel Sanchis Guarner,
9 de març de 1959
(font: Llengua i política, cultura i nació.
Alfons Cucó i Santi Cortés)
Un dels jóvens als quals es refereix Adlert és Ramon Pelegero, que
llegeix el poema XXIII,
Lleixant a part l'estil dels trobadors
qui, per escalf, traspassen veritat,
e sostraent mon voler afectat
perquè no em torb, diré el que trob en vós.

Taula de Sant Sebastià, a la Coŀlegiata de Xàtiva,
atribuïda a Jacomart. Se suposava que es tractava
d'un retrat d'Ausiàs March

Poc després, va córrer la veu que cantava, i que fins i tot cantava
alguna cançó ─seva─ en català. Un dia el vam fer cantar en públic,
i fou una sorpresa. Cantà «Al vent». Era l'any 60 o el 61?

Raimon, 1963. Foto: O. Maspons

Raimon en 1963

Joan Fuster. Dins l'àlbum «Raimon. Totes les cançons», 1981

Però nosaltres al vent
Es que ara es forja la generació que definirà
autènticament València?
Jaume Vicens Vives, 1960

A València, aleshores, «Al vent» ens va fer gràcia. Els valencians
tendim a ser afables, però esceptics. A Barcelona, en canvi, l'impacte
fou sensacional[...] El grup que, al Principat, encetava la Nova Cançó,
cantava amb melopees plàcides i amb lletres narratives, i Raimon va
irrompre amb uns pulmons rurals, unes paraules succintes i un accent
dialectal imprevist.
Joan Fuster. Dins l'àlbum «Raimon. Totes les cançons», 1981

Al vent,
la cara al vent,
el cor al vent,
les mans al vent,
els ulls al vent,
al vent del món.
I tots,
tots plens de nit,
buscant la llum,
buscant la pau,
buscant a déu,
al vent del món.
La vida ens dóna penes,
ja el nàixer és un gran plor:
la vida pot ser eixe plor;
però nosaltres
al vent,
la cara al vent,
el cor al vent,
les mans al vent,
els ulls al vent,
al vent del món.
I tots,
tots plens de nit,
buscant la llum,
buscant la pau,
buscant a déu,
al vent del món.
Primera edició de «Nosaltres els valencians»
Edicions 62, 1962

Al vent, 1959

Però els prodigis històrics, tal com sol passar, tenen nom de persones.
Era un prodigi l'aparició d'un personatge perfectament inexplicable, de nom
Joan Fuster, veí de Sueca,que tenia dins el cap tota l'herència de la cultura
europea, tota la cultura catalana, i una idea radicalment nova del País Valencià.
El 1962, la publicació de «Nosaltres els valencians» encetava una època en la
història contemporània del país, un temps que no s'ha acabat encara, i que no sabem
com ni quan s'acabarà. Després d'aquest llibre, i després d'aquella cançó «Al vent»,
aquest país començaria a ser un altre. Perquè aquella cançó, i les que vingueren
immediatament després, aquell xicot que cantava com ací no ha cantat mai ningú,
que deia a crits i amb música coses que no havia cridat ningú,
també era un prodigi inesperat.
Joan Francesc Mira. Anys de Prodigis
Dins el catàleg de l'exposició «50 anys d'al vent», 2009

Raimon
El
el
El
ha

21 d'octubre de 1962 el 3r Aplec de la Joventut del País Valencià posa en contacte
Pele amb els Setze Jutges, que s'encarregaran de presentar-lo a Barcelona.
15 de desembre d'aquell any, al Fòrum Vergés Raimon canta les tres úniques cançons que
compost: «Al vent»,«Som» i «La pedra».

Ramon Pelegero Sanchis es diu Raimon des de finals del 62,
i probablement per sempre més.
Joan Fuster. «Raimon», 1964

L'èxit de Raimon és tan immediat que el 1963 ja grava tres discs,
guanya un festival de cançó i inclou dues cançons en el film de
Jaime Camino «Los felices 60».

Portades dels tres primers discs
i del primer cartell de Raimon, 1963-1964

Vaig caure en l'error de creure que
les lletres d'aquelles cançons,
les havia escrites Joan Fuster. No.
Fuster no hi havia tingut ni art ni part.
Josep Pla. «Retrats de passaport», 1966

Fou el 29 de desembre de 1963, al Teatre Principal
─el Liceu de la localitat─ que Pelegero cantà
per als seus paisans, a taquilla oberta i amb
anuncis francs [...]
Quan atacava l'última estrofa de «Diguem no!»
─«Hem vist tancats a la presó...»─,
no el van deixar acabar: la fúria dels apluadiments,
torrencial i desafiadora, demostrava que també ací
havia estat «esperat».
I potser ací més que enlloc.
Joan Fuster. «Raimon», 1964
Joan Fuster. «Raimon», 1964
Edició de 2009 (UPV)

No creguem en les pistoles:
per a la vida s'ha fet l'home
i no per a la mort s'ha fet.
No creguem en la misèria,
la misèria necessària, diuen,
de tanta gent.
D'un temps que ja és un poc nostre,
d'un país que ja anem fent,
cante les esperances
i plore la poca fe.

D'un temps, d'un país, 1964

Disc antològic de les seves cançons, 1964

FNMT, 1964. Coŀlecció de segells
commemorativa dels «25 años de paz»
(http://www.zoosello.net)

De vegades la pau
no és més que por:
por de tu, por de mi,
por dels homes que no volem la nit.
De vegades la pau
no és més que por.
De vegades la pau
fa gust de mort.
Dels morts per sempre,
dels que són només silenci.
De vegades la pau
fa gust de mort.
De vegades la pau
és com un desert
sense veus ni arbres,
com un buit immens on moren els homes.
De vegades la pau
és un desert.
De vegades la pau
tanca les boques
i lliga les mans,
només et deixa les cames per fugir.
De vegades la pau.
De vegades la pau
no és més que això:
una buida paraula
per a no dir res.
De vegades la pau.
De
fa
de
fa
De

vegades la pau
molt més mal;
vegades la pau
molt més mal.
vegades la pau.
Sobre la pau, 1967

El verdugo. Luís García Berlanga, 1963
(http://BCBCultura.cat)

Salvador Espriu
Ah, joves llavis desclosos després
de la foscor, si sabíeu com l'alba
ens ha trigat, com és llarg d'esperar
un alçament de llum en la tenebra!
Però hem viscut per salvar-vos els mots,
per retornar-vos el nom de cada cosa,
perquè seguíssiu el recte camí
d'accés al ple domini de la terra.
Salvador Espriu. Inici de càntic en el temple

Setmanari «Destino», febrer de 1967

A quin port
s'enrolà, serviola,
aquest nou timoner
tan estrany?
Jo no sé
quins camins del meu somni
l'han menat al govern
de la nau.
Aspres mans
mai no deixen la roda,
i el meu temps esdevé
ja calmat.
Cançons de la roda del temps, 1966

Lluny, enllà
de paraules amargues,
una mort resplendent
vaig trobar.
Parent de Badalona o d'Istanbul,
tant si ets actiu com si fas el gandul,
en aquest nostre món sense demà
és molt difícil de guanyar-te el pa.
No et donaré ni el més petit consol,
et volaran un dia qualsevol.
Però entretant evita alguns transtorns,
posant-te ben cordats els pantalons.

Salvador Espriu. Cançó de la mort resplendent
(dins «El caminant i el mur»)

Salvador Espriu. I beg your pardon

Aprèn l'aspra lliçó
d'aquells que t'han portat
d'un fi batec el do
del vent de llibertat.
Recorda la fredor
d'un cor antic parat.
No sollaràs la flor,
el nom de llibertat.
Salvador Espriu. Potser arran de l'alba
Raimon-Espriu
Poesia cantada, 2003

Un crit cert i uns quants matisos
Ara que som junts
diré el que tu i jo sabem
i que sovint oblidem:
Hem vist la por
ser llei per a tots.
Hem vist la sang
─que sols fa sang─
ser llei del món.
No,
jo dic no,
diguem no.
Nosaltres no som d'eixe món.
Hem vist la fam
ser pa
dels treballadors.
Hem vist tancats
a la presó
homes plens de raó.
No,
jo dic no,
diguem no.
Nosaltres no som d'eixe món.
No,
diguem no.
Nosaltres no som d'eixe món.
Diguem no, 1963
Raimon a l'Olympia, 1966
(fragment de la portada)

Cada moment es viu amb la renúncia
d'altres moments que no vindran mai més.
Ho has sabut sempre i ara també ho sents:
groc és el temps de totes les nostàlgies.

Perquè ningú no em contarà els seus somnis,
perquè és tot urgent i res no s'acaba,
perquè el que em pugues dir ja ho duu el diari,
perquè ja ens veurem, que no tinc temps ara.

Als matins, a ciutat, quan l'aigua es queixa,
és l'hora en què el gran buit ens omple el cap.
El so ajuda la llum a fer-se dia
cristall endins del cansament dels homes.

M'invente sol un amic per parlar,
per recordar records, velles històries,
per retrobar el que a ciutat es perd
entre els neons, el tràfec i les boires.

Als matins a ciutat, 1978

La immensa gerra d'oblits
cada vegada és més plena:
malaguanyat el país
que no es pren la gran faena
de lluitar contra l'oblit.
I després de creure tant, 1977

Perquè ningú no em contarà els seus somnis, 1977

Parlava amb mi mateix i em deia:
si dius que hi ha qui ha resistit la tortura
i no ha resistit l'adulació,
t'entendran? No t'entendran?
No t'entendran.
Parlava amb mi mateix i em deia:
si dius que l'amor és sempre una immensa
pregunta que els amants alimenten estimant,
t'entendran? No t'entendran?
No t'entendran.
Soliloqui solipsista,1996
Cançons de mai, 1997

Poemes de vells poetes

Portada de la quarta
impressió de l'Espill

Per destruir aquell qui l'ha desert, 1970

Desert d'amics, de béns e de senyor,
en estrany lloc i en estranya contrada,
lluny de tot bé, fart d'enuig e tristor,
ma voluntat e pensa caitivada,
me trob del tot en mal poder sotsmès,
no vei algú que de mé s'haja cura,
e soi guardats, enclòs, ferrats e pres,
de què en fau grat a ma trista ventura.
Jordi de Sant Jordi, segle XV
Raimon, 1970

Ab los peus verds, los ulls e celles negres,
penatge blanc, he vista una garsa,
sola, sens par, de les altres esparsa,
que del mirar mos ulls resten alegres;
i, al seu costat, estava una esmerla,
ab un tal gest, les plomes i lo llustre,
que no és al món poeta tan iŀlustre,
que pogués dir les llaors de tal perla;
i, ab dolça veu, per art ben acordada,
cant e tenor, cantaven tal balada:
«Del mal que pas no puc guarir,
si no em mirau
ab los ulls tals, que puga dir
que ja no us plau
que io per vós haja a morir.
Si muir per vós, llavors creureu
l'amor que us port,
e no es pot fer que no ploreu
la trista mort
d'aquell que ara no voleu;
que el mal que pas no em pot jaquir,
si no girau
los vostres ulls, que em vullen dir
que ja no us plau
que io per vós haja a morir».

Joan Roís de Corella, segle XV
Raimon, 1981

Manolo Boix
Retrat de Joan Roís de Corella

Veles e vents han mos desigs complir,
faent camins dubtosos per la mar.
Mestre i ponent contra d'ells veig armar;
xaloc, llevant, los deuen subvenir
ab llurs amics lo grec e lo migjorn,
fent humils precs al vent tramuntanal
que en son bufar los sia parcial
e que tots cinc complesquen mon retorn.
Bullirà el mar com la cassola en forn,
mudant color e l'estat natural,
e mostrarà voler tota res mal
que sobre si atur un punt al jorn.
Grans e pocs peixs a recors correran
e cercaran amagatalls secrets:
fugint al mar, on són nodrits e fets,
per gran remei en terra eixiran.
Amor de vós jo en sent més que no en sé,
de què la part pitjor me'n romandrà;
e de vós sap lo qui sens vós està.
A joc de daus vos acompararé.
Io tem la mort per no ser-vos absent,
perquè amor per mort és anuŀlat:
mas jo no creu que mon voler sobrat
pusca esser per tal departiment.
Jo só gelós de vostre escàs voler,
que, jo morint, no meta mi en oblit.
Sol est pensar me tol del món delit,
car nós vivint, no creu se pusca fer:
aprés ma mort, d'amar perdau poder,
e sia tost en ira convertit.
E, jo forçat d'aquest món ser eixit,
tot lo meu mal serà vós no veer.
Amor, de vós jo en sent més que no en sé,
de què la part pitjor me'n romandrà,
e de vós sap lo qui sens vós està:
A joc de daus vos acompararé.
Ausiàs Marc, segle XV
Raimon, 1969

Josep Rausell, 1959
Monument a Ausiàs Marc a Gandia

Aixi com cell qui es veu prop de la mort,
corrent mal temps, perillant en la mar,
e veu lo lloc on se pot restaurar
e no hi ateny per sa malvada sort,
ne pren a me, qui vaig afanys passant,
e veig a vós bastant mos mals delir:
desesperat de mos desigs complir,
iré pel món vostre ergull recitant.
Ausiàs Marc, segle XV
Raimon, 1969

E, si raó fon que benvolgut fos,
mills ho meresc, mon ull no em desmentrà,
car per gran dol moltes veus ne plorà
e, no plorant, mostrava'm dolorós.
E vós, de goig, lo tedèum cantàveu:
llagremejant, maldicions cantí.
Ara que us am plus que jamés amí,
tornau-vos lla on de primer estàveu.
Plena de seny, si el cor me cartejàveu,
trobàreu clar que us amaré sens fi.

Ausiàs Marc, segle XV
Raimon, 1980

Un amor encara viu
Si
si
em
si

un dia vols,
un dia tornes,
trobaràs com sempre,
un dia vols.

Potser més sol,
potser més trist que sempre,
si un dia vols,
si un dia tornes.
Encara és forta la lluita
i queda tant per fer,
si un dia vols,
si un dia tornes.
Si un dia vols,
si un dia tornes,
deixaré els llibres
per abraçar-te.

Avui és espessa la vida,
com una gran muralla
de gestos i paraules feta.
I ningú no m'ajuda a trencar-la
i ningú no m'ajuda a desfer-la
i ningú no m'ajuda.

Quan vulgues,
quan tornes.
Si un dia vols,
si un dia tornes.

Si un dia vols, 1965

I ningú.
Perquè tu vius lluny una altra vida,
uns altres gestos,
d'altres paraules,
jo escric aquesta nit
aquests tristos i mal fets versos.

Treballaré el teu cos
com treballa la terra
el llaurador del meu poble:
amb amor i força.

Treballaré el teu cos, 1965
En el record encara, 1966

Al meu cervell que desconec
arriben els anys que hem viscut
junts, carregats, curulls de vida,
plens de desig, fan senyals
als que encara no ha arribat
dient-los: veniu i mireu
com estem nosaltres de bé
nosaltres de bé.

Al meu cervell que desconec, 1986

Si vols present, t'ompliré de carícies.
Si vols records, t'oferiré els més bells.
Si vols futur, t'ompliré d'esperances:
vull viure el temps ben acordat amb tu.

Parlant-me de tu, 1996

Les cançons d'amor, 1999

Amb Salvador Espriu, 1966

Amb Josep Pla

Amb Joan Fuster
Amb Joan Miró, 1977

Manuel Vázquez Montalban, Andreu Alfaro,
Carme Riera, Raimon i Manuel Vicent, 1993
Presentació de la «Integral»

Institut químic de Sarrià, 1966

Universitat de Barcelona
Paranimf, 1980

Universitat de Barcelona
Facultat de Dret, 1968

18 de maig de 1968

Universitat complutense de Madrid
Facultat de Ciències Polítiques i Econòmiques
18 de maig de 1968

I la ciutat era jove,
aquell 18 de maig.
Sí, la ciutat era jove,
aquell 18 de maig
que no oblidaré mai.
Per unes quantes hores
ens vàrem sentir lliures,
i qui ha sentit la llibertat
té més forces per viure.
De ben lluny, de ben lluny,
arribaven totes les esperances,
i semblaven noves,
acabades d'estrenar:
de ben lluny les portàvem.

Per unes quantes hores
ens vàrem sentir lliures,
i qui ha sentit la llibertat
té més forces per viure.
Una vella esperança
trobava la veu
en el cos de milers de joves
que cantaven i que lluiten.
No l'oblidaré mai,
no l'oblidaré mai,
aquell 18 de maig,
no l'oblidaré mai,
aquell 18 de maig
a Madrid.

18 de maig, a la «villa», 1968

Qui perd els origens perd identitat

Barcelona, Palau dels Esports de Montjuïc, 30 d'octubre de 1975

Jo vinc d'un silenci
antic i molt llarg
de gent que va alçant-se
des del fons dels segles
de gent que anomenen
classes subalternes,
jo vinc d'un silenci
antic i molt llarg.

Jo vinc d'un silenci
que no és resignat,
d'on comença l'horta
i acaba el secà,
d'esforç i blasfèmia
perquè tot va mal:
qui perd els orígens
perd identitat.

Jo vinc d'una lluita
que és sorda i constant,
jo vinc d'un silenci
que romprà la gent
que ara vol ser lliure
i estima la vida,
que exigeix les coses
que li han negat.

Jo vinc de les places
i dels carrers plens
de xiquets que juguen
i de vells que esperen,
mentre homes i dones
estan treballant
als petits tallers,
a casa o al camp.

Jo vinc d'un silenci
antic i molt llarg,
de gent sense místics
ni grans capitans,
que viuen i moren
en l'anonimat,
que en frases solemnes
no han cregut mai.

Jo vinc d'un silenci
antic i molt llarg,
jo vinc d'un silenci
que no és resignat,
jo vinc d'un silenci
que la gent romprà,
jo vinc d'una lluita
que és sorda i constant.

Jo vinc d'un silenci, 1975

50 anys després, som molts els que continuem
─com altres ho han fet abans─ afrontant el futur
amb l'energia vivificadora que transmet aquesta
sensació forta i fresca del vent a la cara, al cos.
Juan Juliá Igual
Rector de la Universitat Politècnica de València, 2009

Raimon a la UPV. L'exposició
Universitat Politècnica de València,7 de maig de 2009

La veu d'un poble
Andreu Alfaro, 1966

Raimon a la UPV. El concert

Universitat Politècnica de València
8 de maig de 2009

Rellotge d’emocions que no s’esborren.
Martell de llum, falç de treball, punxa de temps.
El primer de maig ma mare i jo cantàvem
─en veu baixa─
aquesta lletra de la Internacional:
“Arriba los de la cuchara,
abajo los del tenedor,
que mueran todos los fascistas.
Visca el braç treballador.”
Oh, sí.
Rellotge d’emocions que no s’esborren.
Martell de llum, falç de treball, punxa de temps.
Branca i llavor d’un temple antic.
Desades a l’oblit que ja ens espera.
Oh, sí, punxa de temps.
Oh, sí.

Punxa del temps, 2008

Universitat Politècnica de València
8 de maig de 2009

Raimon a la UPV. Publicacions

Gràcies, Raimon
Al vent, 50 anys
Universitat Politècnica de València, 2009

Només el joc ens salvava,
Només el joc ens era joia.
Perquè el jugavem nosaltres,
Perquè hi posavem l'ànima.
Els nostres jocs eren lliures
I la música de les bandes.
Es retalla la llimera
Sota el blau rosat del cel.

Joan Fuster. «Raimon»
Universitat Politècnica de València, 2009
Publicat anteriorment en 1964 per Alcides
i en 1988 per La Magrana

El clar i antic record
Ve aveure'm cada dia
I amb moltes veus em diu:
S'ha acabat el nosaltres
Ara comença el jo.
Aquest jo que jo sóc,
Aquest tu que tu ets
Junts no som mai nosaltres.
D'aquest viure insistent. Raimon
Universitat Politècnica de València, 2009
Publicat anteriorment en 1986 per Eliseu Climent, editor

Raimon a la UPV. 50 anys d'al vent
(catàleg de l'exposició)
Universitat Politècnica de València, 2009
Textos de José Luis L. Aranguren, Álvaro Cunqueiro,
Salvador Espriu, Joan Fuster, Enric Gispert, Nèstor Luján,
Joan Oliver, Manuel Vázquez Moltalbán, Robert Archer,
Antoni Furió, Eduardo Galeano, Carles Gámez, Marc Legras,
Joan F. Mira, Mirta Núñez, Josep Palomero, Vicent Sanchis
i Manuel Vicent.

Raimon a la UV. Medalla de la Universitat
Universitat de València Estudi General, 14 de desembre de 2009

Universitat de València, 14 de desembre de 2009

Magnífic rector, la universitat honra avui
Ramon Pelegero, Raimon, pels seus mèrits com a
lluitador per les llibertats, pel seu compromís
amb el país, per la seua trajectòria inteŀlectual,
pels seus mèrits com a artista, per la seua vida
plena de grandesa, humilitat i honestedat.
Però aquesta medalla va més enllà de Raimon;
és també un homenatge a tots aquells que van anar
«al vent», encara que el vent bufara en contra seu,
als que van veure «la por ser llei per a tots»,
a tots els que van fer les seues vides «a colps»,
a tots els que «no creuen en les pistoles»,
als que vénen d’«un silenci antic i molt llarg»,
i finalment, a aquells que, si bé per a alguns
ja és tard, han pogut «cantar la vida»,
cantar la nostra vida, de poble que no vol morir,
a aquells que han guanyat l’esperança,
l’esperança de viure, lliures i en pau.
Manuel Costa Talens, 14 de desembre de 2009

Universitat de València, 14 de desembre de 2009

Parle del compromís de Raimon amb el seu País i amb les seues gents. Des del
principi va cantar en català. Des del principi ha cantat el que la vida té de novetat
i de costum. Des del principi va saber que el crit no és res si no troba un eco en qui
l’escolta. Des del principi també va saber que sols no anem enlloc, i que sempre
necessitarem companys de viatge perquè la realitat siga una realitat diferent d’aquella
que altres, des de la seua altiva i arrogant autoritat excloent, van decidir per a nosaltres.
Francisco Tomás, Rector de la Universitat de València,
14 de desembre de 2009

Universitat de València, 14 de desembre de 2009

Des de l’octubre de 1958 fins a finals de juny de 1963 la Universitat de València fou,
si no el centre del món, si el lloc des d’on vèiem, descobríem i constatàvem que hi havia món.
Per a mi com per a molts altres com jo, que entre els 17 anys i els 22 entràrem d’adolescents i
eixírem joves, la Universitat fou la portella per on passàrem a formar part de la societat civil
d’aquest bell i malaurat País Valencià.
Vaig conéixer Joan Fuster que em va obrir ells ulls a la realitat d’aquest país i em va fer conéixer
la literatura catalana que s’escrivia a València, a Catalunya, a les Balears i al Rosselló
i als diferents llocs d’exili d’alguns dels seus autors. Jo sóc i ja era llavors un lector de poesia.
Havia llegit Salinas, Cernuda, Garcia Lorca, Neruda, Hierro, Celaya, Elliot, Pavese, Eluard.
No havia llegit encara Espriu, Riba, Foix, Pere Quart, Salvat Papasseit, Vicent Andrés Estellés.
Amb Fuster, Alfaro i Ventura es crearen uns lligams gairebé com de família.
Foren també anys en que em vaig relacionar amb la gent d’Estampa Popular, Equip Crònica i Monjalés
i vaig descobrir Heras, Boix i Armengol. Participava en moltes altres activitats.
Ah, i també estudiava. Vaig fer molts amics i vaig viure enamorat amb una certa intermitència,
fins que de la mà d’Ana Castellano va aterrar una italiana a València que em va robar el cor
i encara no me l’ha tornat.
Si Barcelona m’ha fet possible com a cantant, Xàtiva i València m’han fet possible com a persona.
Aquest cantant, aquesta persona vos dona les gràcies de tot cor.

Fragments del discurs de Raimon.
Paranimf de la Universitat de València, 14 de desembre de 2010

Raimon a la UV. El concert

València, Teatre Olympia, 23 de febrer de 2010

He passejat per València, sol
On hi ha gent que m'estima molt
On hi ha gent que m'estima poc
On hi ha gent que no m'estima gens.
He retornat al carrer la Nau
On he estudiat i m'he enamorat
On vaig fer molt bones amistats
I alguna estúpida desamistat
Roig i Estellés se m'han barrejat
Alfaro i Ventura m'han animat
En aquell tren Xàtiva-València
Mon pare em portà a la Malvarrosa
Ben agafat de la seua mà
Per primera volta vaig vore el mar.
Al meu davant tinc aquell infant
Mira que mira la mar tan gran
Dolç el record i amarg i llunyà
Vida viscuda que no tornarà
He passejat per València, sol
He retornat al carrer la Nau
He caminat pel carrer la Pau
March i Fuster m'han enlluernat
Anys plens de vida que m'ha fet i em fa.
Casa Sagnier II, de Francesc Mora
Cantonada del carrer de la Pau amb Comèdies, València

He passejat per València, sol.
He passejat per València, sol, 2008

