
P. - 1 comparar amb d'altres paises, el
que ha passat aquí et sernbla que és rnés
o menys?
R. - Mira, a Franca se n'ha parlat mol-
tíssim, no? Pero no sabría dir-te on se
n'ha parlat més. Aquí de. prernsa cree que
n'hem tingut malta, potser tanta 'corn a
qualsevol altre lloc, A Italia ·t.ambé hí va
haver malta prernsa. El que passa és que
aquí hi ha-tan tes revistes que et fa la irn-
pressió que sigui més. Jo estic content i
cree que ha estat posltíu, que n'h~ parlar
tothom, molt més que no esperava. No se!
si vosaltres espera veu més ',' .
P. - No, 'no, penso que no, 1 del públíc
de Buenos Aires, que me'n clius?
R. - Aixó sempre és moIt difícil, aquesta
pregunta és rnolt difícil. H~ trobat una
diferencia entre ,Montevideu i 'Buenos Ai-
res. Mentre a Montevideu se li donava
immediatment un sentir polítlc, aquí, a
Buenos Aires, se Ji buscavn més aviat un "
sentit artístico Cree que ha escat aquesta
la tónica dominant. He notat que el públíc

te !'has anal guanyant a poe a poc, l'hus
anat convencent que cantaves bé, en corta
manera, no? En canvi a Montevideu jt\
cm coneixíen més, potser, perqué en \1;\

espectacls que Feía el Vigllettí una se-
nyora que es diu Dahd Sfeir havia canta!
El oent, i després en un altre espectacle
que es deia Libertad, libertad havien po-
sat discos meus com a Ions sonor d'un
J'kctC/I .Ór~l.' més, allá .es lJqt cant ..ir a 1;1 Uni ..
versitat i aquí no, AI~shpresz¡xó rambé
et IJOt canv.ar k. imatge. ,.'\11a, a, la Univer-
sitat hi havía 2.500 ,pe;~ones, en canvi
aquí com que la círcumstáncía política no
et dóna la possibílítat de cantar a la Uní-
versítat, se', pri':i ¿e la probabilitat <:l'es-
tablir ennt¡j~te amo I1n altre tipus. de ~t')\t.
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La veu rebel d'un poble engrHlonat
(Acabllment)

P. - 1 fent extensió de la pregunta ante-
rior, quan has cantar a EE.UU., Fran-
ca, Cuba, la gent han entes el problema
del nostre poble?
R. - llame, jo tampoc sóc ,massa. .. mas-
sa .. , J a '111' agradaría que ]'entenguessin .. :
pero cree: que contribueix, en certa mane-
ra, com deia abans, no?, és la mateixa
situncíó. Cantes a Franca, cantes en ca-
ta'j¡\, la gent es fa problema de perqué en
catalá, malta gent... jo recordo que hi
havia gent que no sabia dír ni el norn de
Catulunya, que no sabien geograficament
on es trobava i aquestes coses. Barcelona
com a gran cíutat els sonava, i després totn
la tradicíó de ,barricades; ja en parlava
l'Engels de la Barcelona de les barricades,
pero no en subien més. No sé fins a quin
punt aqucst problema posat en un recital
després s'aprofundcíx amh un altre tipus
de Dut;?'ri:-. Ara, mira, més val aíxó que
res, que vols que et digui? Aquí rnatcíx,
I'",xperiencia cm pensc que ha estatJnte-
ressant en: aq uest aspecto. Si jo hagués vino
gut aeí cantant en castellá, moltíssima gent
110 s'haurlu assabentat que existía Cata-
lunya i una problemática catalana.
P. - Aquí a I'Argenrína penso Cj<ue la prern-
sa se n'ha fet ressó i ha r.uchút bnstant
fidelment la nostra problemática. Tu creus,
dones, que ha estat positiu?
H, - Horne, Cl'CC que s'ha (1it de tot, pero
a nivell general, ern sernnla ~;'!é podern
estar contents. :f:s a dír, j0 cree que s'hu
parlat clararnent d'uns problernes coucrets
riostres i que sense l'excusa de la caneó
possíblement no haurien sortit a le Hum. O
sigui que provoques en ','r:a S0rie de genl
l'afany cYinfonl¡aci(\
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r: '.' P. - Potsel~ aíxo es 'compensara a Córdoba. minories. Els tiratg es de llibres hauran de
. R - Aixomateix, potser si. ser forcosarnent reduíts, els tiratgcs ele dis-

(Efectívament, .a C6rdobaes 'compensa,' ros hauran de ser tarnbé reduíts, etc. etc.
cal' Rnirnon canta a l'Estadíum Atenas da- Ara; després ja més endins, en \.jn a1tre
vant sis ;llil persones, en un acte , organit. nivel], és clar és molt difícil normalítzar-ho, figurar com a liders d'nquest moviment?

- - ~- ---zat--per : Radio Uníversítat.c.Lcnc.ln --segona -.-mentre._ln __sítuacíó ...lingüística .sigui. anor- _ ._R. _7'". Horne.. jo no .ho "·sé. .. líders .. _ cree.
. canc;6~'él públíc aplaudía i crídava desa- mal. Corn més es mantingui aquesta situa- que va rnés a nivell d'orgnnitzacíó que no

fqrada:ment). cíó, .pítjor es trobarñ la cultura catalana. pns de líders ... Ara: jo no ho sé, no
J,'. - Socíalment, quina funcíó creus que No pots pas demanar que tothonr sigui t'ho sabría dir i si t'ho digués potser f~ria
fa la caneó en general i la teva en parti- heroí i que Faci d'asceta i que tothom hng¡ mal. Pero cree que és el moment j que
cular? ele treballar tot el sant din per gunnyar-se s'hnurin de plantejar d'unn manera cla-
R. - Mira, jo cree que des del punt de la vida' i després hagí d'escriure un 11i- ríssima a tots els nlvells. L'nltrn cosa, s'hn
vista collectíu té dues funcions molt ola- bre, etc. No ho pots dernanar aixó. vist molt clara, és a dir, la qüesti6 cala-
res: .una és teta la funcíó de l'nrtista i del P. - I tot el que s'está fent en l'ensenya- lana no es veu que tingui pas cap saluci6
creador que és donar bellesa a'ls altres, be- ment de la llengua a nivell particular. . . si no és dintre d'una esquerra, Hem vist
Ilesa \fn el sentit .més pur del terrne, i 1':\1- R. - A mi aixó em sernbla irnportant, pe- que la politíca ele dretes, fins ara, ha
tra' éso la de conscíencíar, és a dír la d'ex- ro ho trobo petit. .És evident que és ím- negat sernpre la catalanítat. I 'luan s'ha
posar 'uns problernes que de vegades es- portant i és molt lloable aquesta Feina, no?, pogut fer alguna cosa ha estat sempre en
tan amngats, que de vegades no els tens pero és un parche, eh? No ens enganya- una sítuacíó, com a minirn, dernocrútica.
hen forrnulats, posar-los sobre la taula i remo Imagína't el que representa un col- Cree que aixó, els catalans ho hauríem de
provocar una reflexíó sobre aquests prohle- legí amb 200 persones aprenent el catalñ tenír ben clar, Que la solució sigui una o
mes;' 'po? Més, -la caneó no fa. Hi h~ una i un programa de televisió catalana a casa, una 'altra, pero dintre el carnp dernocrñ-
altra funcíó aleatoria, que és la que' fa o una radio 'catalana... la diferenciaés tic. Fora d'aíxó mi tenirn res a fe!'.
al riostre país.: Ia de' reunir gent. .. ·A immensa. P. - H::>.sernblat que hi havía un corren!
Madrid, per exemple, hi havía més de den P. - Aíxó, consideres que no ho podrem que considerava que Ia cosa catalana ern
mi] persones. .. és una manera de sentir-te aconseguír pels mitjans que s'esta n utilít- exclusiva ele la burgesía.
fort, en un moment donat. De vegades hi zant actualment? R. - Aixo són les histories de sempre. L:
ha recítals que semblen una concentracíó R. - Jo crec que no ens ho donaran p1S. cultura francesa i la cultura italiana i totn
massíva de .gent, de gent que sembla que Si no ens ho agafern, si no adop.tem una la cultura que s'ha fet fins avui ha esta.
pensin d'una .mateixa- manera, encara que postura claríssíma, ínclús combativa, i als burgesa. Es a partir d'un cert mornen:
el públíc sernpre és hetero~eni, pero fa nívells que siguin, no hi ha res a .fer. Tal que cornenca d'haver-hí cultura no bur-
aquesta impressió de forca, no? Jo cree com va... S6n 32 anys que han passat i gesa, és a dir ln cultura proletaria encar«
que aíxó és el que' fa la caneó, més o mira com estem, tu! Cada quinze anys no exísteíx com a tal .
menys. I en partícular, jo ern sento molt ens deixen fer un llibre rnés, o donen un P. - Correcte, Pero, si més no, tenim 1:
dintre d'aquesta línía. quart d'hora de radío, o coses d'aquest Ilengua corn a cosa natural.
P. - Que opines de la. sítuacíó actual de nivell: que un senyor surtí a la televísíó R. - Si, la llengua sí. Ailó de dir que h
la cultura catalana? espanyola i canti una caneó en catalñ i llcngua corn ., tal es burgesa, és ciar, (os
R - El que se'n desprén del que" hem n'ha de cantar unn altra en castellá, per una bestíesa, Perqué ln llengua com :\ tal
nnat. parlunt a'l ~larg d'aquosta entrevístn. poder P,ISS¡!r In caneó en catalá. Aquestes no és burgesn ni [Jrolet~ria; formn pnrt del
Jo cree que la sítuacíó actual, si ens des- són les concessions máxímes que s'han fet patrimoni d'una nació que s'ha fet hístó-
cuidem. . . fins ara. ricament en un procés on han participnt
P:' -Creus que el mateíx que li passa al'. - Molt optimista 110 és, el panorama, totes les clnsses soclals, des dels Ieudals,
la car¡c;óho podem fer extensiu a la cul- oi? que .avuí no exísteixen, fins al poble me-
tura en general?' R. - Jo ho veíg aíxí, eh? Jo crec que hi' nut, que en deíen, no? Tots han partícipat
R. - Sí, sí, sobretot a la cultura que 0111- ha una manca d'organitzacíó per part nos- a J:¡, crea ció d'nqucsta Ilengua, que evídent-
pra la Ilengua com a materia, perqué el tra, d'exígéncía, d'una manera. clara. La ment, no soIs a Catalunya, sinó a Castella
pinto,' o I'escultor o el músíc pur, diguem- situació política ... és clar, ens van desfer a Itá Ha, a Franca, a tot arreu, el procé
ne, q~!;, no ernprn ln ~!engll(!. t~ tal!': 'ur.o teta ~a casa quan es+avn an.cblant-se. D~ ha estat mclr ciar, que !lui ha :l~~pé:r:l
altra pr()olr~rn~.t:~"a. EJ (1.111 ernpra 'Ia .il('n'A tota mar.ern, avuí, després ele 32 anys, ja els coneíxements ]1J! estut In c};'"-LS5e oU:-ge'S.l

gua es traba de seguida que in llengua no fóra hora que s'hí pensés seriosament, oi. soLretot des del seg le VIII ca~ aquí
és a l'escola, que cada vegada esta més Tu írnagina't el que representa nornés la Aíxó és evident.I és a partir de quan ve
embastardída degut a la manca d'estudí, immigració andalusa i no andalusa. és a la Industrialitzacló, 'luan el proletaríat ca
després, que no és als mítjans de dííusíó, dir la .gent de parla castellana que hí ha menea a plantejar-se la destruccíó de In
que 110 hi ha un cine en caíalá, aleshores ~,Ba¡'cekna i que no té. posslbíhtat d'a- cultura burgesa, perc 'no una destruccc
en. cada faceta diferent ',;r trobnríes urnb prendre el catnlá, si no és pel carrer. In- to tal d'cquesta cultura sinó agnfant al!i
problemes ecncrets, pera cls generals só» dependentment del que ·tF. el cn'ala ma- q ne ia Humnnitat té com n sen. E:¡ el P!'()_
aquests. I aíxó, jo crec que si nosaltres' no teíx, O sigui, nosaltres som un poble que cés de la hurnanítat, cada classe ha aria:
ens fem Forts d'una vvegada, no oas de.na- parlern una llengua que na sabern escriure aplegant les seves COSe3, nixó ~é,l t nu
n.mt-t'hc r 'ti~16 agafant-t'ho, no ens ho do- i cscrivim Dí;·~ ~!::.~ng~¡a'Ql1C un sabe m par- ir1ees tan e iemeniuls que. ~: se i.yor Cal~¿'~
nará mai níngú, rn'entens? Hauríem de lar. Un poble,' en certa manera, analfabet Marx cornenca parlant en el Manijest ce.
buscar la manera d'orgnnítzar-nos perque' com a tal, perqué tenim una 'llengua que munista dient que la burgesia ha estat una
aixi no pot anar, és a dir .no pct subsistir no sabem escriure. Quanta gent, avuí, a classe progressista i ¡',ÍX0 molta gent ha

. ~na :[lengua sense escola,' tul, a cap pnís nivel! familiar, encara s'escriuen en caste- oblída. La burgesin he ha estar, una classe
del món, L'~cola a mi em sernbla impor- !lit? Al serveí militar, m'agradaría saber progressista, no és pas que defense la bur-
tantíssíma i després els altres :nitjans de quants nois escriuen en catalá a les seues gesia, eh? ,1 vui Ja burgesia és totalmcnt
difusi6 tant importants com l'e~cola. Men- cases. Per que? Perqué no saben escriure retrógrada i conservadora, ós a dir vol con.
tre no hi hagi cine en catalá, radio en ca- en la seua llengua, ningú no els n'ha en- servar molt del que ha ngafat, deIs pri-
talá, televisi6 en catalá i el catolá en- senyat maí. Es una situació realment anor- vilegis que té. Ara: a niv<!ll cultural, evi-
senyat a l'escola ,.Ja.cultum sernpre serñ malíssíma. En tot el que suposa níxó de dentment, la Ilenguo, el cntnla o el ('U.',tell~
una cosa anormal, supraestructural i de defecte per al desenvolupament de la seva o el frnncés o l'italíá, la gran cultura, seru-
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pro ,ha estat gcnt rica qui l'ha escrita o al-
mcnys gent pagada pels ríes, aíxó és evi-
clent, amb molt peques excepcíons, cree
jo, ..

P. - Si no poguessis cantar més, per les
raons que fossin, que faries?

TI. - Dones, mira, són coses que es diuen
quan s'está allá. No ha sé, concretament,
no ho sé, perqué si no puc cantar, dopen
do les raons, tumbé pots fer una cosa o
una altra, no ho sé exactnment, No m'hn
he plantejat'mai aíxi a aquest nivelI ...
P. - Pero, escriuries, per exemple?
TI. - Sí, pero si no pogués cantar, potser
tampoc no podría escríure.
Esolafeix la nalla, com cada veguda que,
amb 'una ,logiC;;.\ esputerrant, constata un. Iet
ele l'absurda realitat concreta de la qua]
n'és una víctima evídent.
TI. - Es que aquest és el problema. De
vegades m'ho 'he preguntat: potser si es-
crius tindrás menys c1ificultats, pero no,
Tens Ies mateixes dificultats. I, el més, en
certa manera [a es fa, no es publica, pero
jn es fa níxó d':lIlar cscrivint •..
1 continuem fent preguntes i Rnlmon les
va constestant, mentre encén un cígorret,
de tabnc negre, elaborat a la Península.
Rpimon parla incansablement, de la mn-
telxa manera que canta incansablement,
q~le .llnita Incansablement, que resisteix in-
cansahlernent, incnnsablement., . indesi-
nenter . "

lordi Arbonés


