
aquest el problema. A Nova York pots 
veure la cosa més dolenta del món, co-
ses increïbles, i penses: però és possi-
ble que això es pugui fer? I això passa 
en tot, a la dansa, a la música, als per-
formances, en tot. L’important és que 
al centre d’aquest moviment sempre hi 
ha l'esperit de renovar, de tirar enda-
vant; sempre hi ha l’estímul, també. 
A Nova York trobes cine experimental, 
cine independent, cine underground, 
tot! De fet, aquesta activitat està con-
centrada en un barri, el Soho, el barri 
dels artistes. Allí hi ha totes les gale-
ries, els artistes que fan coses noves, 
els que estan en una certa lluita; és 
com un poble, com un poble en el qual 
passessin moltes coses. No pares mai 
de veure coses noves, bones i dolentes, 
el que vulguis. Algú anuncia que a casa 
seva ensenyarà les seves pintures, o els 
films que ha fet, i hi arribes i de vega-
des fins i tot et donen una mica de vi. 
Són aquestes ganes de fer, de norma-
litzar la professió artística... També hi 
ha latent la idea que tothom ha de fer 
alguna cosa, oi?, que la gent ha de tro-
bar la seva manera d’expressar-se, de 
comunicar-se. I això és possible si es fa 
el que es vol i si es pensa que es pot 
arribar a aconseguir alguna cosa, que 
tothom pot aconseguir-ho tot; aquesta 
és una idea molt americana. És clar, 
això pot conduir a un cert amateuris-
me en gent que passa per professional. 
Hi ha qui es pensa que per haver tocat
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«Va esclatar la bombeta d’un gran focus... 
Tothom es va pensar que era un «gag»!
I no, no ho era... Em podia haver fet molt mal.»

el piano un parell d’hores ja pot fer 
una gran cosa... Nova York, a més, és 
un camp de treball autèntic, un gran 
mercat en el qual es compra i es ven, 
un veritable centre mundial. Des d’allí 
és molt més fàcil anar a treballar a 

qualsevol lloc d’Europa que no pas des 
de París. Jo allí treballo molt, tinc con-
tractes, hi ha un agent que em busca 
actuacions... Tu fas feina, l’ofereixes i 
la vens. Em va bé. Si tingués més di-
ners potser faria més cinema... És clar, 
com que jo tinc l’experiència d’haver 
treballat amb en Portabella i d’ha-
ver musicat molts films d’art, doncs 
també puc posar la banda sonora d’un 
film, per exemple, mentre no em dema-
nin que posi una música de xinesos... 
És a dir, que quan treballo per al ci-
nema no faig una música diferent de 
la que faig habitualment. Si hagués 
de fer ara un pas-doble, ara un mambo, 
diria que no. Però fonamentalment hi 
ha la meva feina de cada dia, el treball 
sistemàtic, la concentració, les matei-
xes hores... Jo mai no he sentit el crit 
de la música o el del cinema... Vull dir 
que anant pel carrer no m’ha vingut 
mai la inspiració ni res. A mi no em ve 
res. A mi les coses em costen de fer, 
vaig molt a poc a poc i tot m’ho plan-
tejo i ho estudio i no em decideixo a 
defensar-ho davant del públic fins al 
cap d’un any. Quan ho faig, però, vol 
dir que n’estic convençut. Jo sempre 
he estat segur del que feia, tant si to-
cava el piano amb els colzes com si el 
colpejava amb un martell; si m’he de-
cidit a fer-ho, ho faig convençut.

JORDI COCA
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Un viatge animat i ple de sorpreses pel 
món de l'art a Catalunya, a través de les 
èpoques. El com i el per què de les 
tècniques utilitzades pels artistes 
anònims del passat i les grans figures 
d'èpoques recents en la creació de les 
obres que podem contemplar arreu del 
baís o als nostres museus.
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