
MIMaN EN TERRES "S1JDAlv1ERlCANES

El d.ia 21 d !ago str es concretava un projecte llargament cova t pe ls integrante
~'Obra Cultural Catalana de Buenos Aires: arribava a l'seroport d'Ezeiza el
oarrtant 'Raimon ,"acornpanyat de la -aeva muller Annalisa.
Fidel a la idea de proj'ectar la cultura catalana per tot 1 "amb.i t argentí, Obra
CuItural Cata Lana inv:ita Ra í.mon a reali tzar una serie de reci tals de cara, ,p}±n-.
cipalment, al públio!del país, per a la qua.l cosa es posa en contacte amb els
dirigents del Teatro Payró i fixaren els ~ies 27, 28 i 29 d'agost per a la presentació

.,
del nostre qantant a B~enos Aires. Paral.lelament, hom establia contactes amb Uruguai
i Xí.Le.i comun.í.cavaa la pr-emsa argentina,' i a la d 'aquells pa'i.sos, la vinguha de
Raimon, tot acompanyant la coÍnunicació d'un ampli inform.e sobre la seva
tat i la seva carrera artística.
Sorprenentment, tot i que no fou encarada unapro~oció ae caracter comercial,
reacció de la gent' de premsa'fou positiva. Raimon era molt más conegut que no pas
suposaven els seus connac í.onaLs, El dissabte de 1 'arribada, a les quatre de la tar-

"da, Radio Municipal passava c:tuatrecans:ons de Raimon; amb comentaris lii:Erl a carréc
de Sara Sluger, qui manifésta l'admiració que sentia pel cantant que visitava per
primera vegada l'Argentina, i en feia una acurada síntesi daIs proposits que l'animen.
Ales sis de la tarda" Obra Cultural Catalana li donava la 'benvinguda públicament
al seu local, on s'aplega una munió de gent de parla catalana i destacats periodis-
tes argentins. A partir del dilluns següent, ·.totesles revistes setmanals publica-
ven repor'tatges sobre Ra ímon , i adhuc entrevistes, il.lustrat~ amb f'otogr-af'Les
ad=ho c , En tots els casos, i aixo ás digne de r-emarcar=ho , les notes han donat una
fidel visió d'ela pro bLeinatiOd catalana, dal fdt nacáona I i'de les dificul tats
contra les'quals es debat Raimon, "el catalá~ prohibiao", com el qualifica la revis-
ta Confirma.do.·la partir del d í l.Lune, tambá, s'esgc tavsn les locali tats del teatre,
de tal manera que' el dimecres ja venien entrades sense numerar, adverti:nt el públic
que h~urien de seure en tamborets dalt l'escenari. El divendres a dos quart~ de dues
al Canal 7 de televisió,. Pinky, locutora d'ascendencia catalana, segons que subratlla,
li feia una interviu al seu pr cgr ama periodístic "Somos", i Raimon hi cantava dues
sevea canccns , ,

El clima era creat. L'expectativa arribava al pu t algid. Catalans i argentina
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esperaven amb ansia ~ debut del trobador catala del segle XX,' que amb la, seva
"maltractada llengua" haur:i,ade denunciar les injusticies de que s6n victime$
tants d'homes del seu 'país, i de tants palsos del m6n, i reivindicar els dtets
ina;lie;nables deIs palsos de llengua catalana.
El di.a!lrri·ba.L el divendres 27 d 'agost, el 'I'eatz-o Payr6 era ple de gom a gom ,

de]. dijousAl vestibul, hom anunciava quatre recitals más a partir/de la setmana següent.
l Raimon canta •••
Les canyons que havia escollit per als recital s programats per en aque S\tes terres
comformen una mena d'antologia de la seva producci6 deIs darrers nou anys. El pú-
blic i la crítica de Buenos Aires manifestaren llur. entusiasme 'per aqu e.lI, cantant
que incansablement porta arreu del mónel clam d'un poble engrillonat en la ¡lengua
d'aquest poble, i mentrestant, Raimon travessava '~l Rio de la Plata cap a l'Ufliguaio
Els dies 8 i 9 de setembre actua al Teatro Nueva Stella de Montevideu en sengles '
recital s organitzats pel Club Teatr<? i sota el patrocini del Teatro Payró i Obra :
Cul tUTa]: Catalana de Buenos Aires e , El dia 10 actua davant 2.500 estudiants al Para:"
nimfde la UniveEsitat de la capital uruguaiana i, esperonats per l'exit ~ssolit,

, 'els membr-es del, Club Teatro prepararen un al tre r,dcitalper al d~a 12, el ~ual fou
gravat en directe' per fer-ne un long-play que sera editat a l'Uruguai.
De tornada a l'Argentina, el dia 19, Raimon es trasllada a la ciutat de Rosario
(Provincia de Santa Fe) on el 'Centre Catala d'aquella Iocalitat ~rograma un reoi-
tal, patrocinat per Obra Cultural Catalana, amb la col.laboraoi6 de la Fundaci6n
Héctor l. Astengo, la qual cedí gentilment la seva sala tea'bre.
L'altra fita era la ciutat de Cbrdoba" capital ,de la provinoia de~ mateix nom, on
actuaria el dia 23. L'acte fou organitzat per Radio Universi~ad de C6rdoba, amb la
col.laboració del Club Oata12 de C6raoba i O.C.C., dins un cicle de recitals a
oa!rec de distingides figures de la oany'ó, c9m ara Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa,
i que ~enen lloc ~ l'Estad~um Atenas. D'en9a de l'arr~bada de Raimon a l'Argentina,

, 'l,'emissora oordobesa passa canyons de Raimon sense parar. Quan Raimon baixa de l'avi6
al' aaroport ,de Córdc ba , integrante del' cor-un:i.versitari el reberen amb la caneó

,
Al vent, en oatala. l al vespre dei dia 23,'més de sis mil persones, "estudiants i
no e'studiants", s 'a.dr<99G.!'ena L.'EstadilU11Atenas!, .on a partir de la segona caneó Ja
no. deixaren d'aplaudir,i acompanyaren amb picament de mans algunes de les oan90ns,
com Societat d.a con3~m i La muntf3.nyl3.es :fa vella. ,El recital fou retransmes per
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Radio Universidad. Així mateix, Raimon aparegué en un programa del Canal de tele-
visió deCó;rdoba, en el qual fou interviaat per dos periodistes.
Encara hauria de complir amb un alire compromís en terra argenmina. El dissabte 25
es~ presentava al Teatro Diagonal de Mar del Plata, en dos reoitala, a les nou i onze
del vespre, organitzats pel Cine Club' Mar del Plata i la col.laboració d'O.C:\~,
sota, .els au spd cás del diari La Capital i de" LU9 :Emisora .de Mar del Plata. Un d.eLa

" I

recital s fou gravat en directe per a'l'edició d'un long-play que sera distribult
per to,t el' te.rritori argentí.
Amb recans:a, Obra Cultural Catalana el diumnege 25 li oferí un vi de
tivament els integ;ants 'd'?questa in~titució~ 'no s'avenien a la idea
a Raimon, car X"X'J/'mI d'arreu rebien invitacions f ofertes per a nous recitala, ':l?ero
un altre compromís l'acuitava a abandonar Buenos Aires, a Raimon: Xile l'espe~av~
1 avu í , 'di.a2~ de, setembre, Raimon acompanya t per ia seva mu lLer , ha par tLr en
avió cal? a Xile,. on haUTa de cantar i deixar també un disc gravat, un long-play,
pero abans de prendre vo'I ens ha confirmat que a mitjans d t oc tubr-e tornara. Hi ha
una possibil,itat que pr-errgui part en un festival popular, al costat de M~cedes Sosa,
cantant argentina, de Daniel Viglietti, cantant uruguaia, d'ela Quilapayun, con~unt
xile, els quals es caracteritzen per un tipus de cans:ó testimonial amb música de

caracter follfloric de llurs palaos respectius. 1 així, doncs, enlloc de dir-~i
aquell "adéu" que ens recava, l'hem acomiadat amb un jt euforio "a reveurel"

Jordi Arbones
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