
28 de gener de 1981. Concert de piano i veu, 
a Ja Fundació Miró.

CARLES SANTOS
1 avorriment 

de lavantguarda 
per Jordi Coca

NYIGO-NYIGO

—El meu pare és metge, però de jove 
havia pintat; l’oncle, que era farmacèu-
tic, havia fet un intent com a músic 
i tocava el piano amb un cert gust i, 
més que res, estava informat, tenia una 
bona informació teòrica. Llavors, ja se 
sap, s’envien els nens a música i n’hi 
ha un que té més facilitat que els al-
tres: aquest era jo. Són feines que es 
comencen de molt jove. Jo tenia cinc 
o sis anys i una gràcia relativa per a 
fer coses amb el piano, vull dir en re-
lació amb els cosinets i els nens de 
l’escola i en un poble on una senyora 
ja gran era qui ensenyava els nens a 
tocar el piano. Per una altra banda te-
nia l’oncle, amb qui vaig seguir els es-
tudis. És clar, aviat et fas una 'altra 
imatge, ets diferent i el teu jo comença 
a alimentar-se, i el jo dels pares tam-
bé... Hi ha un fill que fa coses una mi- 
queta diferents! Com que tot anava 
amb facilitat, doncs va venir allò de 
dir: l’enviarem al conservatori. I em 
van matricular lliure al conservatori del 
Liceu, aquí a Barcelona, on havia de 
venir a examinar-me dues o tres vega-

des l’any. Però la carrera, ja et dic, 
la vaig fer amb molta facilitat, tot i que 
a més a més estudiava el batxillerat. 
En acabar-lo sí que em vaig plantejar

«La des-
connexió 
tan gran 

que hi ha 
en música 

ehtre 
tradició 

i novetat, 
no la 

trobem 
en cap 

altre 
camp.» 

que havia de decidir entre la música 
i la universitat. Jo aleshores tenia tan-
ta facilitat com vulguis, guanyava pre-
mis i tot això; però després arriba un
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Col·laboració grans professors de piano que, quan 
BrosJa·an entraves a l'habitació, t’estaven espe- 
Suïtebufa rant> drets, però sense... Vull dir que 
«En Brossa no hi havia cap approche entre dues 
és un bon persones. Ell sempre era el professor 
sapSmoítbé * tu semPre eres l’alumne. Encara ara 
per on hi ha aquesta mitificació del professor 
sortirà una de música, del mestre... Després de Pa- 
persona, rís vajg tornar a Vinaròs i em vaig pre- 
seVpot parar per a un concurs, que vaig gua- 
aprofitar.» nyar, i poc després la mili, que va ser...

En acabar la mili vaig venir aquí, a 
Barcelona, i, a través d’un contacte que 
tenia amb Joaquim Homs, vaig conèixer 
en Mestres Quadreny i, de seguida, en 
Brossa, en Portabella, en Tàpies...

moment que aquesta facilitat s’acaba, 
ja no és la mateixa, i has de plantejar- 
te la música d’una manera més adulta. 
I em vaig decidir per la música. A més, 
a Vinaròs hi havia una societat de con-
certs, de la qual el meu oncle era pre-
sident, per on passaven artistes de tot 
arreu. Un dia un pianista suís, que es 
deia Datyner, em va dir si volia anar 
a treballar amb ell a Suïssa. I quan dic 
treballar vull dir a estudiar piano. Jo 
deuria tenir catorze anys. Li vaig dir 
que sí, de m'anera que dos o tres vega-
des l’any anava a tancar-me a Suïssa, 
a estudiar amb ell. Allà vaig conèixer 
Fischer, un gran pianista, que va passar 
a ser el meu professor. És clar, parlo 
de la part artesanal, d’agafar ofici, de 
fer el repertori clàssic, perquè eren 
gent amb un concepte tradicional de 
la música. Potser de tots aquests, qui 
estava més al dia era el meu oncle, que 
en aquella època ja parlava de Béla 

Bartók i de Webern. Jo encara no havia 
acabat la carrera i gràcies al meu on-
cle ja tenia una còpia de les Variacions 
de Webern i ja treballava el Mikrokos- 
mos de Bartók. L'oncle m'excitava. Era 
una persona que llegia molt, molt in-
quieta per tot allò que fos nou... També 
hi havia un bon amic de la família, un 
capellà, un d’aquells mestres de capella 
que ara ja no existeixen, que també 
tenia la inquietud de les coses noves; 
es comprava Schonberg... Tot això va 
ser una gran casualitat, perquè si ara 
vas al poble i preguntes per Webern 
i Schonberg ningú no te'n sabrà dir res, 
oi? Però en aquell moment... Imagina’t 
tot això als anys cinquanta! Després, 
amb una beca de l’Institut Francès, 
vaig anar a París, a estudiar amb pro-
fessors com Robert Casadesús i Jacques 
Février. Eren grans pianistes, grans mú-
sics... Però jo no estava satisfet. Potser 
em desagradava la mitificació d’aquells

Al Romea, 
Concert 
irregular. 
« Un grup de 
compositors 
d’aquí 
—suposo 
que ara 
n’estan 
penedits— 
van fer 
una carta 
dient que 
allò era 
una estafa.»

MÚSICA I SILENCI

—Jo aleshores tenia un repertori tradi-
cional, amb alguna coseta de Bartók 
i sense entendre-ho gaire bé, molt tími-
dament... No tenia elements culturals 
per a saber exactament què feia; la ve-
ritat és que vaig arribar a Barcelona 
força penjat. La meva aspiració era 
dedicar-me a la música, dedicar-me so-
bretot a l’instrument, com a intèrpret. 
Però vaig conèixer en Brossa i això em 
va fer obrir els ulls. Va ser un gran im-
pacte. En Brossa em va ensenyar a anar 
al cinema, em va ensenyar a llegir cine. 
Em va dur a la filmoteca, a les projec-
cions que es feien a casa d’en Tàpies, 
a veure alguna cosa que de vegades 
feien a la televisió... A casa d’en Tàpies 
vaig veure tot el cinema mut escoltant 
els comentaris que en feia en Brossa. 
M’agradava sentir-lo parlar. Jo tenia 
pressa, vull dir que anava a l’estudi 
d’en Brossa i m’hi passava les hores, 
parlàvem, després anàvem a sopar a 
casa d’amics... Va ser un gran impacte. 
No la seva obra, de moment, sinó ell, 
la persona. En Brossa és un bon mes-
tre, sap molt bé per on sortirà una 
persona, sap què se’n pot aprofitar. Ara, 
és clar que també em va fotre molts 
problemes, evidentment. Imagina’t, ater-
rar així, en el seu terreny, i venint d'on 
jo venia... Aquesta relació de seguida 
es va traduir en coses a fer. Els anys, 
jo no els recordo gaire, però era. l'èpo- 
ca de No compteu amb els dits, aquell 
mig-metratge amb guió d’en Brossa que 
va dirigir en Portabella. Jo vaig comen-
çar a comprar música d’aquella època, 
tota l’avantguarda americana, que em 
va tocar molt, i també comprava lli-
bres, etc. Ràpidament em vaig fer un 
repertori i vaig presentar els primers 
concerts. Més o menys quan fèiem la 
pel·lícula amb en Portabella, vaig fer un 
concert a la Sala Millet del Palau, or-
ganitzat pel Club 49. Jo tocava coses de 
Cage, unes coses amb pianos de jogui-
na, una peça d’en Mestres Quadreny, 
una altra cosa de Bussotti i, especial-
ment, molt americà, molt: Morton Fel- 
man, etc. És clar, per mi Silenci, de 
Cage, és una fita en la història de la 
música. Si vols, Cage és un neodadais- 
ta, però realment és una fita. Ho és per 
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Silenci, però també ho és per la creació 
del piano preparat, i per la introducció 
a la música dels sons de la vida quoti-
diana, vull dir dels aspiradors, de la 
ràdio, etc. I no és només una recerca 
de sorolls nous; hi ha implicacions a 
d’altres nivells, que són els que justa-
ment li donen dimensió. Cage havia es-
tat del moviment «Fluxus», n’era un 
dels fundadors... Vull dir que mentre 
a Europa l'avantguardisme musical s’ha 
desinflat una mica, a Amèrica ell con-
tinua essent el papa i l’assumpte es 
manté organitzat; encara ara hi surten 
coses noves. A Europa en canvi tot ha 
quedat encotillat i marcat per Pierre 
Boulez i les conseqüències del serialis- 
me, la música dodecafònica, tot això. 
I, és clar, ha passat que els últims tren-
ta anys són els més avorrits de la his-
tòria de la música. Vull dir que ara, 
vist en perspectiva, ens adonem que, 
de tot plegat, en surarà ben poca cosa. 
Perquè això que deien, que el públic 
no està educat, tot això és una fal·làcia. 
Quan el públic s’avorreix, no va als con-
certs. I ho puc dir perquè he passat per 
tot això, he patit aquesta falta d’assis- 
tència que, en realitat, ja dic, és força 
justificada. L'especulació professional 
havia arribat a tal nivell d’anàlisi, a 
fer-se tan tancada, que al capdavall era 
més important veure com estava feta la 
partitura que no pas el resultat sonor, 
que es convertia en una cosa secundà-
ria. Tot es parapetava en el llenguatge, 
en l’evolució de l'escriptura, en l’experi-
ment de tipus visual... I trobo que està 
molt bé que això s’hagi fet, que ha anat 
bé per a trencar una altra mena d’her- 
metisme que hi havia, però... De tota 
manera cal veure que la música no és 
això. És clar, dins d’aquest encotilla- 
ment han sorgit coses que han relaxat 
una mica, com per exemple la música 
aleatòria, aquella que es fa a partir 
d’una proposta visual o escrita. En teo-
ria era una cosa molt oberta, però a la 
pràctica resultà que la improvisació 
dins del món clàssic és molt difícil, no 
és com al jazz, i tot acabava sonant 
igual. Llavors tot aquest món ha petat, 
especialment als Estats Units, a Alema-
nya...; aquest avantguardisme ha petat 
a tot arreu. I aquí també, però no es 
diu. La música anomenada contempo-
rània ja no es fa a un nivell de renova-
ció, sinó d’anar aguantant com es pu-
gui. La gran desgràcia de tot això és 
que no s’ha produït la integració que 
hi ha hagut en terrenys com ara la pin-
tura, el cinema o la literatura. Vull dir 
que la Filharmònica de Berlín o la de 
Nova York no han participat en aquest 
procés històric. És clar, aquest fet apa-
rentment els dóna la raó, però no els 
la dóna si es mira a fons, seriosament, 
■perquè ells hi haurien d’haver partici-
pat i haurien d’haver-hi fet participar 
el públic. Aleshores el compositor hau-
ria trobat una resposta. Però no, els 
intèrprets dedicats a la música d'avant- 
guarda han estat i som una minoria i 

el nostre treball era una mica com la 
universitat a la vida americana: a les 
universitats fan coses fantàstiques, però 
al carrer la vida continua essent molt 
vulgar. La desconnexió tan gran que 
hi ha en música entre tradició i nove-
tat, no la trobem en cap altre camp. 
Els tècnics de cinema estan al dia, els 
operadors, els il·luminadors, tot va can-
viant... Ara els guionistes escriuen d’u-
na altra manera, els muntadors també 
treballen diferent... Però en música nin-
gú no està al dia de res. Sí, toquen mi-
llor el violí, si és que es pot tocar millor 
el violí, toquen les Suites de Bach, o 
els Capritxos de Paganini... Són uns 
esforços terribles, és com ser record- 
man durant seixanta anys... I això 
produeix el trauma característic del 
músic, que és un ésser aïllat de tot el 
que l’envolta, tancat en si mateix, sem-
pre alimentant aquest mite del qual 
parlàvem abans, el mite del professor, 
de l'instrument, del sancta sanctorum... 
I, això, no ho trobes en cinema, per

Amb 
Mestres 

Quadreny, 
al 'Palau.

exemple, on un Huston, a setanta anys, 
pot fer una superproducció a Budapest 
o bé un film en 16 mm., de producció 
familiar, com per exemple Sangre sa-
bia, que és un film d’una brutalitat que 
et quedes... Jo, aquí, hi trobo creativi-
tat, humanitat, renovació.

«CRACHER SUR LE PIANISTE»

—Tornant a la meva amistat amb en 
Brossa i a la feina que fèiem junts, haig 
d’esmentar Suite bufa. Hi interveníem 
l’Anna Ricci, la Terry Mestres i jo. Des-
prés vaig fer Concert irregular, amb 
l’Anna Ricci i amb música meva. Ima- 
gina't, pocs anys després d’haver arri-
bat a Barcelona em trobava al teatre 
Romea fent Concert irregular... És tot 
un canvi! Realment es va armar un 

bon merder. Fins i tot un grup de com-
positors d’aquí —suposo que ara n’es-
tan penedits— van fer una carta dient 
que allò era una estafa. Vull dir que 
jo en aquest país tinc la imatge d'algú 
que només ha fet coses d'acció, i la 
gent sempre pensa: què farà ara, 
aquest? Això és un problema perquè, 
per exemple, ara fa dos anys vaig fer 
un concert al Palau de la Música, un 
concert de piano des del principi fins 
al final, però en un moment determinat 
va esclatar la bombeta d’un gran focus 
i em van caure els vidres al damunt; es 
va haver d’interrompre el concert, nete-
jar el piano, que estava tot ple de vi-
dres... La gent va dir: en Santos ja està 
fotent el número! Tothom es va pensar 
que era un gag! I no, no ho era, no 
tenia res a veure amb Tespectacle; em 
podia haver fet molt mal. Malgrat això, 
a mi la gent de la professió em respec-
ta perquè sap que si m’assec al piano... 
Generalment els qui fan aquestes coses 
d’acció no solen tenir una bona tècnica 

pianística, utilitzen el piano en funció 
d’una altra cosa. Però jo tinc una for-
mació molt clàssica, puc tocar una 
sonata de Beethoven ara mateix, en 
aquest moment, i al mateix temps em 
puc menjar un sandvitx o fer una obra 
d'en Brossa, o meva, i, és clar, la gent 
diu: què li passa?, què fa? Si pot tocar 
el piano, quina necessitat té de fer 
aquestes coses? Perquè durant força 
temps estava una mica dividit: tocava 
peces de Schumann, Schubert, Chopin, 
Brahms, per exemple, i també feia les 
accions. És a dir, que fins i tot en 
aquell moment, l’any 1968, quan els 
compositors van fer aquella carta, a mi 
se’m respectava. Treballava moltes ho-
res cada dia, estava en forma. Encara 
ara continuo fent piano moltes hores 
al dia, i reivindico aquesta artesania
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«Puc tocar una sonata de Beethoven 
ara mateix, en aquest moment, i al 
mateix temps em puc menjar un sandvitx.»

cada dia més. Perquè també penso que 
un dels fracassos de Tavantguarda 
que dèiem, el mateix que els ha passat 
a molts artistes conceptuals, ve d’ha-
ver oblidat l’artesania i el treball ma-
nual, l'ofici. A mi, per exemple, als 
Estats Units m’han arribat a dir que 
tocar cada dia Chopin és tenir una ac-
titud burgesa davant de la música... 
Però jo, noi, com que la veritat és que 
com més possibilitats tens més coses 
pots fer, em sento més segur, encara 
que hagi de fer una cosa d’acció, si 
estic bé amb l’instrument; encara que 
només hagi de passejar per damunt del 
piano. No sé... L’altre dia vaig veure 
aquesta companyia alemanya, la Pina 
Bausch, i allò no té res a veure amb el 
ballet, és una cosa extraordinària; però 
aquesta gent cada dia fa barra. Això 
ho mantinc, tu. Vull dir-te que la imat-
ge que la gent va fer-se de mi era molt 
superficial, molt lleugera, molt anecdò-
tica, i que per a mi va ser molt seriós 
fer el Concert irregular. Mai no he fet 
res per frivolitat ni per diferenciar-me 
dels altres. A vegades, si vols, ho he 
fet per irritació, per provocació; però 
és que la provocació també pot ser ben 
seriosa, ha de ser-ho. Tot això que et 
dic exigeix molta feina, i ara, per a se-
gons qui-, s'ha convertit en una mena 
de passatemps. Fan una instal·lacioneta, 
posen un vídeo d’algú que passa pel 
carrer... El vídeo és un mitjà molt se-
riós, s’ha d’haver treballat, no pot ser 
agafar una cosa i ja està. I això no> vol 
dir que sempre pensis el mateix. Jo en 
un moment determinat volia llençar un 
piano al mar, des d’un helicòpter; volia 
volar per damunt d’una ciutat amb el 
piano penjat de l’helicòpter i després 
llençar-lo al mar. Ara no ho faria, però 
allò, en aquella època, a mi em funcio-

nava. No es va arribar a fer per falta 
de diners.

BRUM, BRAHMS, BRUM

—Wagner sempre m’ha satisfet molt, 
mai no he tingut crisis amb ell. Però 
en realitat escolto poca música; a casa 
no tinc tocadiscos. La música m’agrada 
si m’agafa de sorpresa; allò que vas en 
cotxe, poses la ràdio i toquen Brahms... 
Però traslladar-me a un lloc perquè em 
toquin Brahms, ja no m’agrada tant. 
Em passo el dia embolicat amb el so 
i quan plego de treballar procuro estar 
per altres coses. Ara, la música sentida 
al cine, o pel carrer, sí que m'agrada. 
També llegeixo molta música, és clar. 
Però les coses de la música no són tan 
clares com les del cinema. Parles de 
cine negre i no passa res, però si par-
les d’òpera ja implica tot un muntatge 
molt complex, de classes socials, d’un 
tipus de gent... Anar a veure Bogart no 
té cap problema, però tancar-te a es-
coltar Verdi, amb tot el que representa 
l’òpera, aquell museu de cera vivent... 
Veus, jo trobo que a la meva vida tot 
segueix una línia. Per exemple, en un 
moment determinat em vaig llançar a 
la política, amb el PSUC. Aleshores vaig 
fer aquells concerts que anaven des de 
la música catalana antiga fins als com-
positors més joves. Jo crec que aquesta 
també era una posició a defensar, ales-
hores, per bé que fos una cosa circums-
tancial. Ara estic una mica allunyat del 
partit perquè visc als Estats Units, però 
hi mantinc el contacte i el nivell d’in- 
formació suficients. En aquell moment 
sí, vaig bellugar-me força. Vaig anar a 
parar a la presó amb els 113, tot allò 
de l’Assemblea de Catalunya... Jo veia 
la meva activitat política molt lligada 
a la meva activitat professional; ara 
potser fóra més difícil de lligar l’una 
cosa a l'altra. Si hagués estat pintor o 
un home de cinema, ningú no hauria 
trobat estrany que mirés de vincular la 
meva obra a l’actitud política del mo-
ment; ara, un músic... He hagut de 
passar per ser una cosa rara. Però en 
realitat he fet el mateix que altres ar-
tistes, amics meus. Aquests fets també 
van coincidir amb una recuperació per 
part meva de l’artesania, del treball 
del pianista assegut, del treballador del 
piano, si vols. És a dir que, sense re-
nunciar a la meva experiència de tren-
cament, de cosa nova, vaig voler recu-
perar la tradició i un cert contacte amb 
la música del passat. Llavors per mi 
era el mateix tocar una cosa del pare 
Casanovas que una d’en Mestres Qua- 
dreny; tot estava dins la línia del país. 
És el mateix que passa ara, que seguei-
xo la línia... Però ara no toco música 
de ningú, ni viu ni mort; ara només 
faig coses meves. Faig com un pintor, 
pinto els meus quadres i aquí s’ha aca-
bat la història; vull dir que sóc tan 
sincer ara com abans.

FIDELS, TANMATEIX

—Ja et pots imaginar quina relació hi 
tinc, amb el piano! A cinc anys vaig 
començar a tocar i ara en tinc quaran-
ta... Seria curiós explicar millor aques-
ta relació, sí. Mira, jo, ara, si un dia 
no he tocat, si al matí no he fet una 
sèrie de coses amb el piano, purament 
barra, com et deia abans, si no ho 
faig... Estic millor si ho faig cada dia. 
Un parell d’hores de tècnica, de Chopin, 
Bach i Brahms, sobretot Chopin. Això 
em manté molt bé. Després toco el que 
tinc ganes, clàssic, amb molta llibertat, 
durant una hora o una hora i mitja. 
I després em transformo, sóc el d’ara, 
el que sóc de debò. Imagino que deu 
ser com fer determinats exercicis de 
respiració, o bé uns crits, o una corre-
guda, o llegir un text, i llavors la cosa 
funciona. Certes èpoques, aquesta rigi-
desa m’ha anat molt bé, i d’altres m’ha 
anat molt malament. D'altra banda hi 
ha qui és fetitxista amb el piano. Jo no. 
Vull dir que durant la meva vida he 
tingut pianos i mai no m’he enamorat 
de cap. Hi ha qui s'hi gasta molts di-
ners; jo sempre he tingut uns pianos 
com un SEAT, que, quan es trenca, 
doncs un altre. Vull dir que, si pogués, 
abans de comprar-me un piano-Merce-
des em compraria una barca per a anar 
a pescar, t’ho dic ben clarament. Fins 
i tot m’he gastat més diners en motos 
que no en pianos. Amb el piano en 
abstracte et puc dir que he viscut un 
idil·li i que en tant que parella ara es-
tem en allò que ja has passat per no 
sé quantes coses i separacions, una de 
força llarga, de quatre anys... Però ara 
sí, ara em sembla que podrem viure a 
la mateixa casa fins al final. El piano 
és un instrument amb el qual m’en-
tenc, el conec, hi puc fer pràcticament 
el que vulgui. Crec que sí, crec que po-
drem arribar fins a la vellesa tots dos 
junts. Hem arribat a un compromís; 
som una parella d’aquelles que es veuen 
cada dia unes horetes... Potser pels qui 
toquen el violí això no és possible, per-
què quan surten a tocar surten tots 
dos, es coneixen, i això crea una depen-
dència molt diferent. És clar, els pia-
nistes, quan anem a treballar, gairebé 
mai no toquem amb el nostre instru-
ment... Pel que fa als instruments elec-
trònics, res; mai. Jo estic condicionat 
per un instrument més sucós, més ex-
pressiu. Considero que l’instrument 
electrònic entra dins d’aquest fracàs 
que et deia de la música avorrida. Se 
li ha donat una importància que no 
tenia. Mira, no es pot substituir un ins-
trument així com així. Perquè ara hi ha 
electricitat, ¿ja s’ha acabat el piano? 
Això no és tan clar, vull dir que aquest 
mateix procés s’havia de fer a altres 
nivells. El piano no va sortir així, de 
cop i per casualitat. Va ser tot un pro-
cés tècnic lligat a un altre procés, mu-
sical, que alhora anava lligat a un altre 

12 [140]



procés... I passar, així, del piano al ge-
nerador, no té sentit; hi ha una des-
connexió històrica. Per tant, per mi no 
és veritat que la música electrònica si-
gui el futur. Ni en broma. No és veritat 
que, a generador nou, música nova! 
Però jo tinc un altre instrument, a més 
del piano: la veu. Ara justament faig 
un disc de les meves obres de veu, de 
veu en sec, sense cap truc, sense acom-
panyament: veu-veu.

FUGIR ENDAVANT

—T’ho explicaré. El que faig ara deu 
estar entre la poesia fonètica i el cant. 
És clar, jo no m'ho plantejo com s’ho 
pugui plantejar Montserrat Caballé; el 
meu no és un problema de fer aguts. 
De tota manera puc fer moltes coses 
amb la meva veu, l’he treballada. La 
utilitzo, doncs, com si fos el piano. Vull 
dir que ara puc fer concerts sense pia-
no. I ell ho accepta perquè té aquell 
tribut diari que t’explicava. També 
m’ha interessat molt el cinema. Actual-
ment poso al catàleg de les meves obres 
els films que he fet, com a obres musi-
cals, igual que una acció, o que el si-
lenci; no hi ha cap diferència. Ja saps 
que el cinema em va interessar des 
d’aviat, a través d’en Brossa i d’en Por- 
tabella. De fet vaig intervenir força a 
Nocturn 29, d’en Portabella. El primer 
film que puc considerar del tot meu 
era fet sense cap imatge: una pel·lícula 
que passava, sense imatge. Durant la 
projecció se sentia el soroll d’un sopar, 
d'una persona que sopava, molt ben 
sonoritzat. El film dura un quart, pot-
ser una mica més. Després, de mica en 
mica he anat fent coses, sempre mo-

vent-me en el cinema barat. Els meus 
concerts d’ara, doncs, poden ser perfor- 
mances amb instruments o sense, amb 
films o sense; o una mica de tot, com 
un llibre de poemes. Sempre, però, tot 
és meu. Allò del programa amb autors 
diversos, aquella mena d’antologia es-
tranya, aquell «colorín-colorado»... És 
a dir, que ara sóc com un pintor que 
fa els seus quadres, o com un cineasta 
que fa els seus films... I no és que 
m'agradi només la meva música; no és 
aquest el problema. La veritat és que 
estic molt segur del que faig i que ho 
faig molt sincerament. A Nova York, 
per exemple, tinc uns èxits increïbles. 
Això fa que pugui viure del meu treball 

• i continuar treballant i tenir un con-
tacte amb el públic, la qual cosa em 
permet una renovació constant i poder 
defensar —defensar és la paraula exac-
ta—, defensar l’obra davant dels altres; 
i fer-ho de tal manera que s’aconseguei-
xi el contacte humà immediat. És per 
això que utilitzo la veu i el cos i que 
quan faig servir el piano s'ha de notar 
que és un artefacte cultural. Pensa que 
quan la gent sent un piano el que està 
sentint és tot un magma; el piano crea 
unes determinades condicions de lec-
tura. Una persona en un cinema, per 
exemple, té una sensibilitat determina-
da. Aquesta mateixa persona, al Palau 
de la Música Catalana, és tota una altra 
cosa. Però tampoc no et pensis que ara 
faig cap cosa intimista, restringida; 
més aviat és una cosa aparatosa, gros-
sa. De vegades en la meva obra també 
hi ha un element d’humor, però d’hu- 
mor entès com una cosa ben seriosa. 
Hi ha riures que no m'agraden gens, 
riures superficials, riures a la defensi-
va. De tota manera ara la gent es pren

«El piano és un instrument amb el qual 
m’entenc... Crec que podrem arribar 
a la vellesa tots dos junts.»

aquestes coses amb més serietat; si 
més no et pregunten coses. Abans reien, 
feien conya. O bé esclatava una batalla 
campal, com al teatre Romea amb el 
Concert irregular, per exemple.

NEW YORK, NEW YORK

—He anat i he vingut durant molts 
anys. Ara Nova York també és un tò-
pic, hi va tothom; però malgrat això 
és real, i aquest investigar continu dels 
americans m’estimula molt. De vegades 
no busques coses de qualitat, no és

A la plaça Reial barcelonina, en L’aperitiu d’Albert Vidal.
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