Per això us volem explicar tal com eren aquests anys 60, tant
convulsos i tant meravellosos. Convulsos perquè passaven
moltes coses al món i meravellosos perquè érem joves, molt
joves.
Primer de tot Sintonia del No-Do
1960
S’inauguren els XVII Jocs Olímpics a Roma
Es va aprovar als Estats Units la píndola anticonceptiva que
uns anys més tard va tenir un abast mundial.
MÓN : Let’s have a party – Wanda Jackson
Aquest any a l’estiu comença amb el Boom Turístic a tot Espanya, però els
pioners d’aquest fenomen estival va ser la Costa Brava que uns anys abans
ja rebia turistes, sobretot quan es feien rodatges cinematogràfics com la
Pel·lícula PANDORA que es va rodar entre Tossa i Sant Feliu
Espanya : Aquel Negrito – Riberto Rizo y su Orquesta
1961
L’astronauta rus YURI GAGARIN, el dia 12 d’abril d’aquest any
va fer el primer vol a l’espai exterior donant una volta a la
terra.
Can’t help folling in love - Elvis Presley
Multitudinària immigració espanyola cap els països d’Europa, com França,
Alemanya, Suïssa i Bèlgica. També molta gent del món rural espanyol va
començar anar a les ciutats i especialment a Catalunya.
L’11 de juliol d’aquest any es funda a Barcelona Omnium Cultural.
La vaca lechera – Juan Torregrossa y su Orquesta
1962
Es construeix el mur de Berlín. Va ser una divisió cruel per
separar el comunisme de les llibertats del món occidental. El
mur va estar en peu des de l’agost de 1961 fins que va caure

el novembre de 1989. Va estar durant 28 anys separant les
dues Alemanyes.
Va morir l’actriu
circumstàncies.
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Speedy Gonzales – Pat Boone
Les riuades del Vallès varen ser una sèrie d’inundacions que varen
provocar la major catàstrofe hidrològica de la història d’ Espanya, el 25 de
setembre de 1962 a la comarca del Vallès Occidental i en menor mesura a
les comarques del Vallès Oriental i el Barcelonès, que varen ser a causa del
desbordament dels rius Llobregat i Besós,
Tombola - Marisol
1963
El 22 de novembre a ciutat de Dallas Texas va ser assassinat el
35è. President dels Estats Units John Fitzgerald Kennedy. Unes
hores més tard va pendre posició del càrrec, el Vice-president
Lindon Johnson.
Blue Velvet – Bobby Vinton
La 18.ª edició de la Vuelta ciclista a España que es va disputar de l’1 al 15
de maig de 1963, amb un recorregut de 2442 Km. dividit en 15 etapes, que
van començar a Gijón i varen finalitzar a Madrid. Amb una participació de
90 corredors, repartits en 9 equips dels quals tant sols varen finalitzar la
prova 65 ciclistes. El vencedor, va ser en Jacques Anquetil, que es va
convertir en el primer corredor de la història que guanyava las tres grans
Voltes ciclistes.
Dile – Luis Aguilé
1964
El 25 de febrer a Miami Beach, Cassius Clay guanya el
campionat del món de boxa en la categoria dels pesos
pesats contra Sony Liston.

El dia 10 d’octubre s’inauguren els XVIII Jocs Olímpics a Tokio.
A l’actualitat s’estan fent els segons Jocs Olímpics a aquesta
Ciutat en uns moments molt problemàtics.
House of the rising sun – The Animals
El 13 de gener es va fer la primera emissió d’un programa en català titulat
Radioscope, de Salvador Escamilla, des de l'estudi Toreski de Ràdio
Barcelona.
20 de novembre, a Sants, Barcelona es funda el sindicat de les Comissions
Obreres de Catalunya a l'església de Sant Medir, a la clandestinitat i en
plena Dictadura.
La Yenka – Johnny & Charley
1965
El 8 de març una notícia tràgica. Va començar la Guerra del
Vietnam que va durar fins el 30 d’abril de 1975, varen ser 10
anys de guerra inútil.
Neix la mini faldilla, inspirada per la modista anglesa Mary
Quant el 1965, es va popularitzar molt ràpidament a tot el
món occidental. Esdevinguda com un dels símbols de la
revolució sexual i de l'alliberament de les dones.
El dia 9 de novembre d’enguany hi va haver la famosa
apagada de llum a Nova York.
Satisfaction – The Rolling Stones
The Beatles visiten Espanya. Varen arribar el dia 1 de juliol a la tarda i
varen fer el primer concert de Madrid el dia 2 de juliol a 2/4 de 9 del vespre
a la plaça de braus de “Las Ventas” i el dia 3 de juliol a 3/4 de 8 varen fer
el segon concert a Barcelona a la Plaça de Braus de La Monumental.
Situada a la Gran Via de la Ciutat Comtal.
La Chica Ye, Yé – Conxita Velasco
1966

La selecció nacional de futbol d’Anglaterra guanya el
campionat del món.
These Boots are made for walkin’ – Nancy Sinatra
L'accident nuclear de Palomares del 17 de gener de 1966, pels volts de
2/4 11 del matí, dues aeronaus americanes que portaven armament nuclear
varen xocar en territori espanyol concretament a Palomares (Almeria). El
govern espanyol per de demostrar que aquest incident va tenir un efecte
radioactiu quasi nul aleshores es varen fer aquella famosa foto del ministre
d'Informació i Turisme, Don Manuel Fraga Iribarne, banyant-se a la platja
de Palomares juntament amb l'ambaixador dels Estats Units,
Black is Black – Los Bravos
1967
La Beatlemania s’escampa per tot el món després de que el
grup enregistres el single ALL YOU NEED IS LOVE en
commemoració de la primera transmissió de la televisió per
VIA SATÈLIT.
Primer trasplantament de cor realitzat, pel Dr Christian Barnard
a un hospital de Ciutat del Cab a Sudafrica.
Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band – The Beatles
El bikini arriba a Espanya Les Nacions Unides declaren 1967 Any
Internacional del Turisme. Aquí a Espanya ja començàvem a veure els
primers bikinis. Les turistes vingudes del nord d’Europa varen revolucionar
les nostres platges amb aquest vestit de bany minúscul que deixava massa
a la vista i poc per a l’ imaginació.
Tres Cosas – Los Stop
1968
Comença a Sant Francisco el Moviment Hippie i el seu lema
va ser : Drogues, sexe, pau i amor.
El maig Francès. En aquest mes de maig hi va haver una serie
de manifestacions multitudinàries de protesta a tot França I

especialment a París, organitzades pels sindicats i les joventuts
franceses, que varen canviar el món.
Good Vibrations – The Beach Boys
Neix la Nova Cançó va ser un moviment artístic de protesta, en ple
franquisme, impulsà una cançó cantada en català als Països Catalans. Va
ser un gènere musical de clares arrels franceses prenent com exemple a
Brassens o a Jacques Brel,
Encara que va començar uns anys abans, aquest any de 1968 la Nova
Cançó Catalana va tenir un gran impuls degut a l’aparició de nous cantants
com Joan Manuel Serrat, Lluís Llach, Francesc Pi de la Serra, Guillermina
Motta, Maria del Mar Bonet, Rafel Subirachs i molts altres noms que varen
donar èxit a la Nova Cançó.
LA, LA, LA - Massiel
1969
El dia 2 de març s’inaugura el primer vol de l’avió supersònic
Concorde però no va estar operatiu fins l’any 1976.
El 20 de juliol de 1969 la missió nord-americana Apolo 11, va
col·locar els dos primers homes a la Lluna: el comandant Neil
Armstrong y el pilot Edwin F. Aldrin. Quant el mòdul Eagle va
allunitzar al Mar de la Tranquil·litat, les imatges en viu es varen
seguir per la televisió, per uns 600 milions de telespectadors de
tot el món.
Bad Moon Rising – Creedence Clearwater Revival
24 de gener: la dictadura de Franco dicta la llei marcial a les Ciutats. Va
tanca les universitats i va arrestar a mes de 300 estudiantes.
25 de març a Gibraltar es casen John Lennon i Yoko Ono.
Del 15 al 18 d’ agost a Nova York comença el festival de Woodstock, amb
una assistència de 400.000 espectadors, es va convertir en tot un símbol de
la cultura contemporània i una fita de la llibertat de tots els joves del món.
Maria Isabel – Los Payos
LA FESTA MAJOR DEL TWIST.

