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Raimonen azken kontzertuak

HAINBESTE OIHU  
(ETA MURMURIOREN BAT)
Raimon musikari valentziarrak eszenatokiak utzi ditu, berrogeita hamar 
urtetik gorako ibilbide baten ondoren, maiatzean Bartzelonako Palau de 
la Músican emandako hamabi kontzerturekin. Azken-aurrekoan egoteko 
aukera izan dugu, eta hauxe da bertan bizi izandakoaren kronika. 

Ez naiz inoren bizioekin sartuko ni, 
baina ARGIAko jendearenak benetan 
arraroak dira: Ramon Pelegero Sanchis, 
Raimon izenez ezagunagoa (nota bene: 
azken silaban jarri azentua, inolaz ere ez 
katalan hiztunen belarrietara arrotz eta 
grazios egiten gaituen lehenengoan), 
erretiratuko dela, eta ea joango nintza-
tekeen azken kontzertuetako batera (ea 
egunen batean Liberté, Egalité, Beyoncé 
edo Ariana Granderen kontzertu baten 
kronika eskatzen didaten). Guztira ha-
mabi azken-kontzertu ziren, ondo, guz-
tiak maiatzean egitekoak, ondo, baina 
sarrerak urte hasieratik zeuden agor-
tuak, ez hain ondo. Maiatzaren 5ean be-
rean egin nuen saiakera, eta, auskalo 
norbaitek sarrera itzuli zuelako (edo 
auskalo hil egin zelako norbait hori), 
baina sarrera bat, bakarra (oilategian, 
zer egingo zaio), lortu ahal izan nuen, 
maiatzaren 27rako. Azken-aurreko kon-
tzerturako. Ez azkenerako, ezin izango 
diet nire bilobei Raimonen azken kon-
tzertuan izan nintzela esan, baina kroni-
ka kobratu, barka, idatzi ahal izango dut 
behintzat. Eskerrik asko, beraz, sarrera 
itzuli zuen (edo auskalo hil egin zen) 
pertsona horri. 
 Ez da lehen aldia, noski, bereziki gus-
tuko ez dudan norbaiten kontzertu ba-

tera joaten naizela. Tira, gustuko ez du-
dan, Raimon ez dut gehiegi jarraitu, egia 
esan, bere hit-ak ezagutzen ditut, nola 
ez, baina beti iruditu izan zait kanta-
tu baino oihu egiten duen kantari bat 
(eta ni gehiago naiz murmurioaren al-
dekoa), beti iruditu izan zait kantatzen 
ez zekien kantari bat (eta horrek ez du 
derrigor ezer esan nahi, begira Fermin 
Muguruza). Ez da lehen aldia, beraz, bai-
na oraingoan bereziki deseroso nago. 
Izango da agian kontzertua Palau de la 
Música ahalguztidunean egingo delako, 
orain tristeki (akusatuen) lehen lerroan 
dagoen musika jauregia, guztiok ezagu-
tzen dugun ustelkeria kasuagatik, Felix 
Millet lehendakari ohia (gaizkile) buru 
(kuriosoa egiten da, hala, eraikinaren 
barruan Millet abizena leku batean bai-
no gehiagotan irakurtzea, nahiz jakin 
Lluis birraitonari egiten diola erreferen-
tzia). Eta deseroso nago, klase borroka 
edo, hobeki, gutxiagotasun konplexu 
bategatik, Palau de la Música klase al-
tuko jendeak okupatzen baitu eskuarki, 
Upper Diagonal esaten zaien horietarik. 
 Baina izango da Raimon gorriegi zaie-
lako, agian, gandorra uste baino apal-
xeago duen jendeak betetzen du gaur 
areto nagusia, guztiak ere jende zintzoa, 
ordenako jendea, gehienak ere konber-

gentziaren aldekoak. Kuriosoa, halaber, 
orain ustez horiek ere independentis-
tak direlako, eta Raimonek inoiz aitortu 
izan duelako ez dela independentista, 
gaur egun Kataluniak bizi omen duen 
prozesu politikoaren gaineko zalantzak 
adierazteaz batera. Ea nor ausartzen 
den, ordea, Raimon bezalako ikono bati 
lezioak ematera, eta publikoak barkatu 
egiten dio bekatu hori, ahaztu behintzat 
(azken-aurreko kontzertuan ez, zorio-
nez, baina azken-azkenean in-inde-inde-
pendència oihukatu omen zuen jendeak; 
gustura ikusiko nuke zer aurpegi jarri 
zuen Raimon gizarajoak). Adibidez fa-
milia politikoak (BCN en Comú-koek 
ez, besteak, emaztearenak alegia): ka-
sualitatez, maiatzaren 27rako sarrerak 
lortuta, abendutik hauek, oin-puntetan 
iragan dira Raimonen ez-independen-
tismoa aipatu diedanean. Esteladaren 
bat bada aretoan, nahiz ez den iristen 
Millet abizena estaltzera. 
 Kontzertua hasi da halako batean, ha-
marrak justu paseak direnean (beran-
duegi niretzat, lehen loaldiaren atarian 
egoten bainaiz ordurako, eta Barsak 
Alavesi lehen gola sartu ondoren). Abes-
ti niretzat (eta susmoa dut publikoaren 
zati handi batentzat) erabat ezezagu-
nekin hasi ere, ezagunak nizkion abesti 
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zaharruno, oldarkor, builatsu horien-
gandik urrun, chanson frantses-napo-
litarretik gertuago, sorpresa atsegina. 
Atorra gorria jantzirik, musikari akats-
gabeez inguratua (bi gitarra, kontraba-
xua, klarinetea), belarri gotorrontzat ez-
tia diren melodiak interpretatzen ditu. 
Adibidez, XIV. mendeko testu batekin 
osatua den Elogi dels diners, publikoak 
bereziki txalotua, auskalo testuingu-
ruak hartara bultzatuta. Kantuek au-
rrera egin ahala, deskubrimendu bat: 
Raimonek, kontxo, uste baino hobeki 
kantatzen du, kantatzean oilarra institu-
zionalizatu duen kantariak. Oilarrei mu-
zin egin gabe (peccata minuta, eserlekua 
oilategian dugunontzat), baina murmu-
riotik gertuago, oihutik baino. Dantza 
eta guzti egiten du abestiren batean. 
Tarteetan hitz gutxi, hori bai, despedida 
kontzertua izan arren. Araua hautsi du, 
luze gabe, País Basc abestia aurkezteko 
(gogoratu: “Tots els colors del verd, Gora 
Euskadi criden fort”), esplikatzeko, ba-
tetik, 1967an Euskal Herrira egindako 
bidaia batek zeharo hunkitu zuela, Ez 
Dok Amairu, Laboa, Lete, Iriondo, Ar-
tze anaiak, eta, bestetik, Bilboko jende 
bat etorri dela kontzertura (Hondarri-
bikorik ez du aipatu). Publikoak beroen 
txalotu duen abestietako bat iruditu zait 

(ez dakit zergatik, EAJ-PP akordioaren 
ondoren, katalan eta euskaldunon ar-
teko harremanak ez baitaude inoizko 
momenturik gozoenean). 
 Gehienbat diktadura garaiko istorioak 
kantatuko zituela espero nuen. Beste 
aurreiritzi bat. Bat gehiago. Ez nekien 
hainbeste poeta katalan musikatu zitue-
nik, Ausias Marchengadik hasi eta Salva-
dor Espriurenganaino. Ez nekien Victor 

Jararen Te recuerdo Amanda kantuaren 
bertsio eder bat, Et recorde Amanda, 
egin zuenik. Ez nekien Raimonen valen-
tziera euskaldun katalandartu baten be-
larrietan arazo berezirik gabe sartuko 
zenik. Bisetan jendea are beroago dago. 
Jo vinc d’un silenci (“Qui perd els origens, 
perd identitat”, txalo), Diguem no (“No-
saltres no som d’eixe món”, txalo, txalo), 
hasi bezala bukatzeko, konposatu zuen 
lehen kantuarekin, Al vent (“Els ulls al 
vent, al vent del món”, txalo, txalo, txalo). 
35 abesti guztira. Minutu pare bateko 
esku-zartak. Gero, zintzo, denak etxera. 
Raimon-zaleak dira guztiak ere, baina 
oroz gain katalanak. 
 Berrogeita hamar urtetik gorako mu-
sika ibilbide bat bukatzeko modu asko 
izango dira, suposatzen dut. Hauxe da 
Ramon Pelegero Sanchis, Raimon (oroi 
azentuazioa) izenez ezagunagoa den 
musikariak aukeratu duena. 65ak as-
paldi pasata, orain hamaika urte hain 
zuzen, erretiroa hartzeko deliberoa 
hartu du orain, 1940an Xativan jaiotako 
musikariak. Eszenatoki gainean hain-
beste oihu (eta murmurioren bat, ados) 
jaulki duenak ezin xumeago jaitsi du 
azkena, bona nit i fins sempre, gabon eta 
beti arte ia-ia entzunezin bat erortzen 
utzi ondotik. n

 » 35 abesti guztira. Minutu 
pare bateko esku-zartak. 
Eta gero etxera: eszenatoki 
gainean hainbeste oihu 
jaulki duenak ezin 
xumeago jaitsi du azkena, 
bona nit i fins sempre ia 
entzunezin bat erortzen 
utzi ondotik


