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Santi Arisa és
conegut en el
món de la
música per
ser el bateria
de Pegasus,
però aquí ens
interessa la
seva dèria
personal de
musicar poe-
tes. Va co-
mençar als
noranta amb
el primer disc
de la sèrie Ta-
verna de poe-
tes i ara ja va
pel tercer,
amb versos
d’Estellés, Es-
priu, Foix, Ca-
sasses... És
un treball
molt perso-
nal, tant, que
se’l finança
ell mateix.
Surt d’un re-
coneixement
honest en-
vers els nos-
tres poetes
combinat
amb una curi-
ositat per un
món que ell
reconeix amb
humilitat ben
sana que no
domina.

S.A. Amb la música he arribat a
un punt que o bé torno a néixer i
l’estudio de veritat o em quedo on
sóc com a autodidacte. Jo ja veia
que no podia donar més i la poesia
ha estat un descobriment. Ja hi
havia estat en contacte quan toca-
va amb músics de la Nova Cançó,
amb El viatge a Ítaca i tot allò, però
ara tenia ganes de fer una cosa di-
ferent. No és el mateix fer nana
niro nananà que nana niro nananà.

A.C. Aquí el lector hi haurà de
posar una mica d’imaginació. Quan
arribin els diaris amb àudio, ja ho
resoldrem. Digue’m: què busques
en un poema?

S.A.Ara et pegaré un rotllo: jo
vaig conèixer el Miquel Obiols, de
Terra d’Escudella, a la mili i va ser
ell qui em va presentar el Miquel
Martí i Pol. Jo aleshores venia de
Beirut, on havia viscut com a músic
no gaire vinculat amb la cultura ca-
talana. Gràcies a ells vaig entrar en
la poesia i em va impactar el
poema Romanço, del Miquel Martí
i Pol. Anys després el vaig anar a
visitar per ensenyar-li com l’havia
musicat. Em feia molta por que no
li agradés, però ell mateix va posar
en marxa el casset i es va emocio-
nar. Tinc testimonis.

A.C. D’acord, però no m’has dit
què busques en la poesia.

S.A.Vaig començar a llegir poe-
sia als 45 anys per la solitud. Arran
de l’última separació. Cada cop
que he tingut una sotragada, se
m’enfonsa el món. Jo penso que
més que als altres, encara que sé
que no és cert. Sóc un mimat,
tonto, com som els artistes, i d’això
en trec suc, encara que no m’agra-
da gens la idea de buscar-me des-
gràcies per poder crear. Com a de-
claració de principis jo ja sé que no
ho tinc tot fet. Sempre mantinc la
inquietud d’aprendre més. Com a
compositor estic en un punt bé,
però cada cop que intento fer algu-
na cosa més important, sento que
no en sé prou. La literatura em va
donar el camí per aprendre més
coses. Ara tinc 62 anys i als anys 90
vaig començar amb la idea de voler
fer altres coses.

A.C. I aquí apareixen les teves ta-
vernes de poetes, oi?

S.A. Sí, vaig començar a musicar

poemes perquè primer vaig inten-
tar fer jo mateix les cançons, però
veia que no me’n sortia. Llegia po-
emes i pensava, això és una mera-
vella de textos que poden ser
transformats en cançó i així ajudar
a difondre els nostres poetes.

A.C. Això diu molt a favor de la
teva humilitat. No s’estila gaire en
aquest món.

S.A. Jo això ho faig perquè vull.
M’ho he anat pagant jo mateix grà-
cies al fet que tinc una orquestra
comercial: La Tribu de Santi Arisa.
Els poemes em permeten sentir
emocions i n’hi ha alguns que sem-
bla que et toquin i et diguin “Ei,
això és el que t’està passant”. Jo
llegeixo el poema com qualsevol
altra persona, però mira, a més a
més, he de seure al piano i fer-ne
alguna cosa més. Sóc un exagerat i
necessito fer-ne discos.

A.C. I com tries els poemes?

S.A. He de reconèixer que han
de ser fàcils per a mi. Jo no he
rebut una educació com a lector,
com passa ara als col·legis. Als 14
anys vaig entrar a treballar a la fà-
brica, a Santpedor, perquè estava
tot el dia amb la música i no volia
estudiar. Hi ha poemes que ni tan
sols puc acabar de llegir-los per-
què ja em cansen al primer vers.
Per exemple en aquest del Foix:
“És quan dormo que hi veig clar...”.

A.C. “Foll d’una dolça metzina...”.

S.A. Sí, aquest. Hi ha paraules
que no entenc de res.

A.C. No pateixis. És un mal molt
estès i té cura.

S.A. Ja, va ser divertit perquè el
vaig musicar amb un que canta
heavy i em deia: “Tio, no entenc ni
papa”. Jo li deia: “Jo tampoc, però
tu interpreta-ho com vulguis”. Jo
no vull fer com fa el Raimon, que és
a un nivell més elevat, sinó fer can-
çons que es puguin posar als bars i
que després de sonar el Bruce
Springsteen o el Leonard Cohen
puguin posar això i la gent digui:
“Cony, si això és català”. Per exem-
ple, La pell de brau, de l’Espriu,
quan diu allò de “Gos, la teva tos,
voldria escurar-nos, fins al moll de
l’os?”, jo ho veig com heavy. És molt
bèstia, està fet amb molta ràbia. En

aquest cas, quan ho canto en direc-
te, primer llegeixo el text perquè la
gent pugui veure què diu.

A.C. Això és bo, perquè de vega-
des la música agafa massa protago-
nisme i es carrega el poema.

S.A. Si passa això és que l’has es-
pifiat. Per exemple, del Pere Quart,
m’agrada aquesta conya que té, de
secà. Vaig musicar La vaca suïssa.

A.C. La de la mala llet?

S.A. Sí, i vaig començar dient
aquest vers. Un crític se’m va car-
regar perquè deia que això era la
conclusió del poema i jo ja el deia
des d’un començament.

A.C. Home, potser sí...

S.A. D’acord, però a mi ni se
m’havia acudit. A mi m’agradava
la idea que fos una paròdia de La
vaca cega, del Maragall. Quan el
Miquel Martí i Pol es va emocio-
nar amb el Romanço em va dir
que podia fer el que volgués amb
la seva poesia. La poesia és per-
què tothom l’entengui a la seva
manera.

A.C. Potser la gràcia és que tu hi
arribes d’una manera gens acadè-
mica. ¿La fàbrica va ser la teva esco-
la?

S.A. No per a la poesia. Hi vaig
estar només uns mesos i vaig pas-
sar al banc, on feia de grum. Va ser
horrorós. Em feia vergonya que em
veiessin els companys de l’escola

vestit d’aquella manera. En un pa-
rell d’anys ja em vaig guanyar la
vida com a músic, per pebrots.
Viure de la música és la meva cosa.
He de fer música comercial,
d’acord, però és una sortida, enca-
ra que em robi temps per fer altres
coses. Gràcies a aquest equilibri, jo
em puc pagar els discos, que em
donen felicitat i ganes de treballar.
Quan llegeixo un poema i em poso
al piano és evident que en aquells
moments sóc molt feliç, amb tots
els dubtes afegits. Et fa sentir que
estàs viu, que no han pogut amb
tu. Si no, a mesura que passen els
anys, el més normal és que et suïci-
dis. Doncs no me’n dóna la gana. És
la sortida que tenim per no aban-
donar-nos a les drogues o al psico-
analista.

A.C. Sí, però a aquest component
de supervivència, que és clau, hi
has d’afegir la disciplina perquè tot
plegat es concreti en alguna cosa.
Com ho portes?

S.A. Fatal. Un dels problemes
que he tingut, o potser és la gràcia,
és que em distrec. Ara estic musi-
cant Estimada Marta, del Miquel
Martí i Pol. Em poso al piano, però
aleshores la bateria em crida...
Estic en moltes coses: La Tribu, Pe-
gasus, els poemes, la gestió del dia
a dia... És difícil moure’s per aquest
món fins i tot per als qui som vete-
rans, perquè ja no ens volen. És un
handicap d’aquest país. Quan era
jove només volien els grans i ara
que sóc gran només volen els
joves. Sempre arribo massa tard o
massa d’hora.❋

Santi Arisa

ADA
CASTELLS

UNTROSDE
CONVERSAAMB

músic

FOTOS:
FRANCESC MELCION


