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Quan l’octubre de 1959, Raimon, encara Ramon Pelegero, un estudiant 

d’història de la 

Universitat de 

València, va 

escriure “Al vent”, 

no sabia que més 

de mig segle 

després cançons 

com aquesta i 

moltes altres 

entrarien a formar 

part de la memòria 

col·lectiva d’un grapat de generacions. Poeta i pensador, que s’ha expressat a 

través de la cançó, Raimon, nascut a Xàtiva el 1940 és després de cinc 

dècades dedicades 

a la música, un 

creador amb un 

centenar i mig de 

cançons. De la seua 

mà, travessem la 

dècada dels 

seixanta, excitada i 

combativa; també 

d’expressió del seu 



món propi; la dels la dels setanta, i vuitanta i la dels noranta i fins a hui. Ara, el 

mes de març, presentarà, després de deu anys, un disc amb noves cançons, 

Rellotge d’emocions. La vitalitat creativa de Raimon és un  fet ineludible i fóra 

injust reduir la seua aportació a la cançó protesta; ans el poeta de Xàtiva és 

l’autor d’una obra d’una gran profunditat de pensament i expressada en 

diversos registres.  

Raimon ha estat un poeta que ha cantat i ha estat un cantant que ha 

divulgat la poesia. Podem dir que, per a ell, la cançó és el mitjà que posa 

paraules al món d’afectes i desafectes, d’amor i de desig, de combat, de 

testimoni, al món d’idees, d’especulacions, de dubtes... De vegades, es 

manifesta a través de la composició lírica i ens obri la porta a efusions 

sentimentals, en cançons com “En tu estime el món”, “Quan tu te’n vas” o 

“Treballaré el teu cos”.  

Una part substancial de la seua obra se situa en allò que es pot qualificar 

de reflexió existencial. Cançons que escenifiquen pensaments, desitjos, 

ansietats, inquietuds com “La nit”, “Perquè ningú no em contarà els seus 

somnis”, “Els matins a ciutat”. O a “Morir en aquesta vida”, on l’autor parla del 

poeta Maiakovski, i fa l’afirmació: “No és difícil morir en aquesta vida/ que viure 

és més difícil”.  

Una part fonamental de la poesia raimoniana expressa amb vigor el món 

desitjat i dóna pas a cançons hímniques, començant per “Al vent”, “Diguem no”, 

“Jo vinc d’un silenci”. És la vessant més coneguda de l’autor. Llavors Raimon 

és qui ens vol fer conèixer la poesia del vent, esdevé defensor de la lluita 

pacifista (“no creguem en les pistoles”), el qui vol conjurar el silenci de les 

classes subalternes i qui celebra la llibertat com ho fa a “18 de maig a la Villa”: 

“Per unes quantes hores/ens vàrem sentir lliures,/ i qui ha sentit la llibertat/té 

més forces per viure” .  

Hi ha una poesia on Raimon canta el país: des del goig del descobriment 

a l’evocació del paisatge i la història, mostrant la voluntat de ser i destacant els 

seus signes d’identitat. En una de les seues cançons més emblemàtiques ens 

diu: “Jo vinc d’un silenci antic i molt llarg/de gent sense místics/ ni gran 

capitans” —una definició d’un laconisme espurnejant.  

Hi ha un poeta que parla de la poesia i ben significativa és la peça 

“Lector de poesia”, un homenatge a la lírica contemporània,  d’Ungaretti a Paul 



Èluard, passant per Verlain. Cal deixar constància de com moltes cançons de 

Raimon presenten una gran densitat especulativa. L’autor s’atreveix, fins i tot, a 

fer un homenatge a pensadors, com ara  Wittgenstein, a la cançó  “I després de 

creure tant”, diu: “tenia raó el filòsof:/ pressuposa la certesa/ el mateix fet de 

dubtar”. 

Dir que Raimon és un home llegit i cultivat, és dir poc. Raimon és un 

intel·lectual íntegre, i el món de l’autor va deixant rastres volàtils a les lletres de 

les cançons: engrunes de reflexions històriques i filosòfiques, existencials... No 

és gens senzill fer-ne un croquis. El fet que haja seduït figures com Joan Fuster 

o Josep Pla, Manuel Sacristán, Eduardo Galeano, Jaume Pomar o, l’últim, Xevi 

Planas n’és tota una prova. Quants llibres i quants textos glossant les seues 

cançons! Gaudim tant amb la seua obra com a través dels comentaris de 

Fuster, de Pla o de Pomar.  

  Hem dit que Raimon és un intel·lectual sencer. Lector en diverses 

llengües, interessat pel pensament, per la poesia o per la novel·la... Tot açò ho 

podem copsar a les seues cançons i n’és un exponent el seu dietari, Les hores 

guanyades (1983). L’autor hi reflecteix la seua forma de treball, meticulosa i 

amb rigor; l’exploració musical en tots els sentits; la seua vida social i política. 

Però el dietari, sobretot, dóna mida de l’activitat intel·lectual: és un lector 

metòdic d’una curiositat vastíssima: l’ historiador hi conviu amb el lector de 

poesia, i amb el pensador, i amb el musicòleg... 

Raimon —com han destacat diversos estudiosos, entre ells Joan 

Fuster— ha estat l’introductor d’Antonio Gramsci a l’Estat espanyol. En dir 

introductor del pensador italià, no parlem tant d’una traducció de la seua obra 

com de la realització d’alguns dels plantejaments, posem per cas, el de 

l’intel·lectual orgànic o l’assaig d’elaboració d’una cultura nacional-popular.  

L’obra de Raimon és una producció que s’adapta al mitjà a través del 

qual es divulga, ço és la cançó: la paraula que entre per l’oïda, acompanyada 

de música. Açò dóna pas a la frase sintètica i lluminosa, a l’expressió sumària 

que podria ser un aforisme o un grafiti, com s’esdevé en tants dels seus versos. 

Qui no recorda enunciats concisos com :“qui perd els orígens/ perd identitat”. 

Ara i adés, la poesia sembla reduir-se a l’esquelet; és breu i il·luminadora; és 



elucubració ràpida, execució veloç. És, quasi sempre, poesia despullada on 

explosió i mansuetud,  rebel·lió i placidesa se succeeixen.   

El senzillisme expressiu, les imatges directes, la poesia austera amb 

ritmes potents,  dansen amb contorsió  i es conjuren fins a arribar al clam. 

L’obra de Raimon és, també, una dicció, una fonètica. La força secreta de la 

veu de l’autor connecta amb els ramals tel·lúrics més pregons: és, 

repetidament, la d'un pare, la d’un profeta; també la de l’amant sensual, la del 

pensador seré, la del ciutadà crític... Cada cançó és un conjunt de pensaments 

dansant enjogassats. I, de vegades, s’injecten directament a les venes de 

l'ànima, a través del crit... 

Cantautor, poeta, escriptor, crític, Raimon ha trencat l’associació entre 

cançó i producte d’entreteniment amb missatges adreçats a l’epidermis 

sentimental. La cançó és, per contra, un instrument de difusió d’uns continguts 

diversos i sense límits; i que mostra, si de cas, un punt de connexió amb un 

moment inicial de la música, ço és unit a l’expressió pulmonar directa, potser 

amb fúria o amb dolcesa, amb dolor o amb goig, i sempre amb candor i 

acompanyada de melodia. Com que el missatge és elemental i sentit és, per 

això, directament comunicable. Vet ací la seua poètica, i l’impuls de la seua 

activitat creativa, que deixa a hores d’ara una producció històrica. Raimon és el 

poeta del nosaltres, del coratge i de l’afirmació vital, amb uns resultats que 

volem, ara i ací, agrair, encomiar i contribuir a divulgar.  

******     *****     ***** 

“A l’any quaranta”, quan Ramon Pelegero Sanchis, Pele, fill de Guitarró, 

va nàixer a Xàtiva, a la casa del carrer Blanc, tots havíem perdut, fins i tot els 

que encara tardarien molts anys a arribar al món. L’any 2011, set dècades més 

tard, després d’una lluita dura, tenaç, necessària i esperançada per a 

aconseguir “viure lliures i en pau”, els temps han canviat i estem ací. Això no 

significa que avui, més que mai, cal que estem vigilants i alerta, perquè no 

s’esfumen les coses que van costar tant i que molts no van arribar ni a veure ni 

a gaudir. Des de la dècada dels seixanta del segle passat, Raimon va treballar 

durament per a aconseguir que ens rebel·làrem, perquè “diguérem no” a un 



món opressor, perquè tots assolírem trencar un “silenci antic i molt llarg” i 

perquè, a més, a més, ho férem sense “perdre els orígens”; perquè “qui perd 

els orígens, perd identitat”. Ho va fer amb la seua poesia, la seua música, amb 

les seues mans, amb la veu, amb la convicció que calia “cantar les esperances” 

i arraconar “la poca fe”. No va estar soles en la tasca, és cert: “tenia fe, una 

gran fe en determinada gent”, perquè sabia que eren més “dels que ells volien i 

deien”, i per això, a pesar de la por a “que l'ascensor es parés una nit en el seu 

pis” (“ells sempre arribaven de nit”) per a dur-se als qui “calladament 

treballaven” per la llibertat, el combat desigual va continuar sense desmai i, al 

final, la “muntanya” –una de les moltes metàfores necessàries per a burlar la 

censura-, “es va fer vella” i va acabar per enfonsar-se. És cert que en 

l’enfonsament influïren qüestions biològiques, però no ho és menys que en 

l’equador dels anys setanta el treball de sapa havia aconseguit erosionar els 

fonaments del sistema dictatorial.  

I Raimon sempre va estar en primera línia, donant la cara, perquè, fent 

seus els versos de Salvador Espriu, va decidir mantenir-se “fidel per sempre 

més, al servei d’aquest poble”. Ho va fer combinant una vida “de vegades 

pública i de vegades catacumbal”, transmetent en tot moment el seu missatge 

cívic de lluitador pacifista amb la força d’unes cançons que tenien la virtut de 

connectar directament amb el sentiment que creixia en una societat 

fastiguejada de repressió, cada vegada més bel·ligerant a l’hora d’exigir llibertat 

i respecte als drets humans. Però no solament això. Ja s’ha dit abans: Raimon 

va fer una mica més; molt més. Com a intel·lectual de cap a peus no va dubtar 

a afrontar reptes molt ambiciosos en aquells temps. I els va fer realitat a base 

de tenacitat i qualitat. Sols cal recordar com va aconseguir que l’obra dels 

grans poetes en llengua catalana, des de l’edat mitjana fins a l’actualitat, 

superara les estretes fronteres per on discorria i entrara per la porta gran en els 

dominis de la cultura popular i s’escampara entre la gent del carrer que va 

descobrir, amb sorpresa i gratitud, Salvador Espriu, Pere Quart, Ausiàs March, 

Joan de Timoneda, Roís de Corella, Jordi de Sant Jordi o l’insolent frare 

Anselm Turmeda. Precisament, la interpretació de l’Elogi dels diners de 

Turmeda en un recital d’aquells d’abans, sota la implacable vigilància del 

“policia social” de torn, li va proporcionar una nit en la comissaria de Via 

Laietana amb l’estrambòtica acusació d’insultar “el papa”.  



Més enllà de les anècdotes, la veritat és que bona part de les persones 

que ara som ací (molts, lamentablement, ens van abandonar i avui serien 

enormement feliços) vam escoltar parlar per primera vegada d'Ausiàs March i 

vam llegir els seus poemes impulsats per Raimon. Gràcies a ell vam ser 

capaços de recitar “Veles e vents” després d’escoltar reiteradament les estrofes 

musicades pel cantant de Xàtiva en aquell senzill, aparegut l’any 1970. Per una 

cara Veles e vents, per l’altra De nit a casa. Una cosa semblant caldria dir de 

Salvador Espriu: en aquestes terres del sud l’obra del poeta d’Arenys era 

absolutament desconeguda. L’aparició l’any 1967 de Cançons de la roda del 

temps va suposar un autèntic esdeveniment reforçat, a més, per l'esplèndida 

caràtula que el gran Joan Miró va dissenyar per a l’ocasió.  

Persones enteses han afirmat amb rotunditat que Raimon és “el millor i 

més important cantautor en català de tots els temps” i que, sens dubte, cal 

considerar-lo com la persona que més ha fet perquè a l’estat espanyol existira 

això que es denomina “cançó popular”. Si analitzem la seua trajectòria vital i 

artística des de la distància que donen els anys transcorreguts –i “les hores 

guanyades”- descobrim l'intel·lectual complet que escriu poemes i llibres; que 

canta cançons que es converteixen en referent d’una època i, d'almenys, tres -

si no més- generacions; a l'intel·lectual que sense renunciar gens ni mica als 

seus principis, supera els límits estrets d’un país i difon el seu missatge cívic, el 

seu compromís, la seua cultura, la seua llengua per tot el món; l’artista que es 

converteix en altaveu qualificat i, “per què no dir-lo també”, en símbol d’una 

realitat asfixiant que, com molts altres, volia canviar.  

A més, a més, Raimon, amb el pas del temps, s’ha convertit també en 

objecte d’estudi, en font d’informació i d’anàlisi, en referència singular i 

imprescindible en l’àmbit acadèmic. D’una banda, comença a ser abundant la 

bibliografia que analitza en profunditat l’obra del poeta i cantant de Xàtiva. 

D’una altra, els textos de Raimon s’incorporen com a eina de suport a la 

recerca acadèmica. Alguns, permeteu la llicència, ens hem aprofitat i hem 

introduït en notes a peu de pàgina en un llibre la saviesa de Raimon quan, per 

exemple, reflexiona sobre el nostre peculiar clima. No es tracta d’un gest. 

Constitueix, modestament, la manera de retornar-li des de l’àmbit de la recerca 

tot el que Raimon ha construït “des de fora”. Perquè hi ha coses que, 

afortunadament, comencen a canviar en el mon universitari, aparentment 



complex i, de vegades, inextricable, en què, en més ocasions de les 

necessàries i recomanables, la cultura arriba a adoptar aparences 

incomprensibles per als profans. Un mon, l’acadèmic, que sovint oblida –no és 

el cas de la universitat d’Alacant- que existeixen persones que en altres espais 

–en la societat civil, en “el carrer”- que són capaços de transmetre valors, 

ensenyaments, educació, cultura a través de la seua acció. No està de més 

que la Universitat els recupere, els adopte, els atrega cap a si, els faça seus. 

Perquè pensem que la universitat, com a institució conreadora i transmissora 

de sabers universals, però també de principis igualment universals (llibertat, 

tolerància, respecte...) està en deute amb aquells que, més enllà de l’acadèmia, 

han contribuït a construir un espai en què la societat, poguera adquirir cultura i 

educació: les eines fonamentals que contribueixen a fer-nos ciutadans i 

ciutadanes lliures. Avui estem ací per a saldar aquest deute amb Raimon que, 

amb les seues contribucions decisives fetes –com hem dit- “des de fora”, amb 

eficàcia i dignitat dignes d’encomi, va fer possible que foren més cultes, més 

lliures, més feliços, en un temps que no era gens fàcil. Avui és el moment de, 

com deien fa poc més de dos mesos els integrants del grup Al Tall a qui la 

Universitat d’Alacant va homenatjar pels seus 35 anys de treball per la cultura 

de les nostres terres, dignificar l’obra d’aquest xativí, modest, senzill, de veu 

potent capaç d’arribar a registres notables o de trencar-se, transmetent 

emocions i compromís.  

Unes poques paraules més per a concloure aquesta Laudatio, 

forçosament breu. La trajectòria vital de Raimon, ell mateix s’encarrega de 

recordar-ho constantment, no hauria estat la mateixa sense Annalisa. Només hi 

ha prou amb escoltar amb atenció les seues cançons o llegir els seus poemes, 

per a adonar-se: units des de 1964, closos com un puny es troben avui també 

aquí. Els dos, des del carrer Maragall a la plaça Bonsuccés, de Xàtiva a 

Barcelona, o a Roma, o a València; a tot el món….; sempre junts. 

No volíem que aquesta circumstància passara desapercebuda en un 

moment en què la Universitat d'Alacant converteix Raimon en un membre més 

del seu claustre, en un dia en què li ret homenatge i confirma, aquesta vegada 

en contra de la saviesa popular, que es pot ser profeta en terra pròpia i que, 

tard o d’hora el reconeixement ha d’arribar a qui el mereix. Sens dubte aquest 

es el cas de Raimon, de Ramon Pelegero Sanchis, de Pele, del fill de Guitarró 



que, des del carrer Blanc de Xàtiva, “des de la llarga nit i des d’un silenci antic i 

molt llarg”, després d’una trajectòria exemplar és avui en el paranimf d’aquesta 

universitat per a rebre el màxim honor acadèmic que aquesta institució pot 

atorgar. Esperem que el record d’aquest dia vaja a parar també a les 

“butxaques d’aquells pantalons vells que sa mare guardava (sa mare ho 

guardava tot)”, i desitjem, així mateix, “que els vents siguen parcials i sempre 

ens permeten el seu retorn”. 

“Així, doncs, després d’haver considerat i exposat tots aquests fets, 

digníssimes autoritats i claustrals, sol·licitem amb tota consideració i 

encaridament demanem que s’atorgue i es conferisca al senyor Ramon 

Pelegero i Sanchis, Raimon, el suprem grau de doctor honoris causa per la 

universitat d’Alacant”. 

    Armando Alberola Romá 

Enric Balaguer Pascual 

 


