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En les notes que acompa-
nyen el disc L’amant, So-
ler adverteix als seus
oients que el nou àlbum no
s’assembla a la seva obra
més recent. «És música
que TV3 em va demanar
per posar de fons en pro-
grames de cuina o docu-
mentals», comenta el gui-
tarrista. El disc recorre
l’espectre sònic del Medi-
terrani nord, combinant ai-
res flamencs amb italians,
sons balcànics amb grecs.
Últimament, Soler està in-
dagant en antic material
que mai ha editat, «per po-
sar una mica d’ordre i re-
cuperar temes que havia
deixat abandonats». Asse-
gura tenir, entre aquesta
feina enterrada, tal quanti-
tat de peces que no viurà
per treure-les totes: de mo-
ment ja té més de 150 talls
inèdits arxivats, alguns en-
registrats en vetustes cin-
tes magnetofòniques.

Diversitat de plans
Soler és un home de molts
projectes: amb un nou disc
de cançons gairebé enlles-
tit, segueix tenint enlaire
un àlbum amb Llúcia Vi-
ves, un de guitarra sola i un
tribut a Bach. «Les coses
surten com surten: la trilo-
gia de les tres vides [Vita
nuova, Vida secreta i Vida
més alta] no estava plane-
jada de bon principi, però
la continuïtat que té és cla-
ra.» Els temes presents en
aquests tres discos, que
pròximament pensa editar
en una capsa conjunta, van
ser enregistrats al llarg
d’aquesta dècada a la seva
casa d’un petit poble del

Baix Empordà, on es va
establir definitivament ara
fa deu anys. «Tot i així, jo
fa molts anys que he mar-
xat i tornat», comenta, i re-
corda el poema de Pere
Quart Vacances pagades:
«Defineix perfectament la
meva trajectòria.»

Per descomptat, la seva
feina va més enllà de les
parets de la llar i estudis
d’enregistrament: conti-
nua assaltant els escenaris.
Prossegueix el format «El
quartet dels mals endre-
ços», on el seu trio amb en
Marc Prats i en Lluís Car-
tes s’uneix a la presència
de Joan Ollé. Preveu la
continuïtat d’aquesta pe-
culiar col·laboració. Ad-

met, de fet, que la feina
amb el trio, començada fa
un any i mig, és «tot un
gust, una espècie d’allibe-
ració, amb una interessant
tonalitat jazzística que em
treu certa responsabilitat».
No obstant això, segueix
fent recitals tot sol: «Tre-
ballo molt amb l’Institut
Cervantes, i sovint m’en-
vien a cicles de guitarra ar-
reu del món. Ara tot just
acabo de tornar de Mos-
cou.» Amb els anys que fa
que actua davant les au-
diències, reconeix que se
sent més segur: «No em
poso gens nerviós, al con-
trari: és tota una meravella
tocar en directe. Que ja són
quaranta-cinc anys, amb la

broma.» Això sí: rebutja
qualsevol tipus de comme-
moració. «Sempre m’he
sentit molt deixat de cos-
tat», afirma Soler, pensant
en la seva carrera: «Mai
m’he sentit en el grup dels
escollits.» Sap que la seva
música no és comercial,
però tampoc pretén que ho
sigui: «Tinc la llibertat de
poder fer la música que
vull, sense entrar en ter-
renys de modes.» Li agra-
da pensar que la seva mú-
sica va creixent: «Vaig
evolucionant, matisant el
meu llenguatge: les in-
fluències que abans eren
evidents ara es convertei-
xen en un estil més perso-
nal. Vull pensar que qual-

sevol artista aspira a això.»

Passat i present
Recorda emocionat l’es-
cena musical «gloriosa»
de la Barcelona dels anys
setanta: no oblidem que en
el disc recopilatori que
acompanya el nou llibre
d’Àlex Gómez-Font Ze-
leste i la música laietana
apareix la seva composi-
ció Sardana flamenca, que
«ni és sardana ni és fla-
menca», riu Soler. Estava
estudiant guitarra clàssica
a Londres quan es va donar
el boom Zeleste: «Vull do-
nar gràcies a en Víctor Jou,
que va ser l’autèntic im-
pulsor d’aquest moviment.
En aquell moment del

franquisme hi havia una
necessitat de cultura.» Co-
menta com el seu gran
amic Ovidi Montllor va
augurar l’esfondrament de
tota l’escena: «Se’n va
anar la Cançó a fer punye-
tes, van quedar un parell de
vaques sagrades i es va
acabar la feina.» Rememo-
ra els temps en què els mú-
sics de Zeleste eren cridats
per tot Espanya, temps
daurats que han passat a la
història: argumenta que
avui «vivim un buit cultu-
ral total». «Diuen que la
gent té més accés a la cul-
tura, però en realitat ha bai-
xat el nivell cultural.»
Concedeix que tot movi-
ment musical té el seu in-
terès, però que a la llarga
«el problema no és la mú-
sica, sinó els músics. En
l’aspecte tècnic hi ha hagut
una millora, ja que hi ha
més recursos, però no en
l’aspecte creatiu». Con-
clou que la normalització
de l’accés a materials i en-
senyament provoca que
s’estigui «perdent l’espur-
na». En el cas del flamenc,
per exemple, opina que
abans hi havia molt més
contrast entre artistes, i
que ara sovint només re-
bem la versió comercial
del gènere: «La cosa més
pura segueix existint, però
l’has d’anar a buscar.» Per
això s’ha desentès de l’es-
cena musical actual: con-
fessa que es recrea en els
clàssics –des de Bach fins
a Michael Jackson, passant
per Miles Davis– i ignora
completament les modes
d’avui dia. «Sincerament,
ja no estic tant al cas.»

Toti Soler: «Vivim en un buit cultural total»
El guitarrista, que edita un disc recopilatori de material antic, reflexiona entorn de la seva trajectòria vital per la música

Toti Soler, fa uns dies, a Barcelona. / ANDREU PUIG

● L’amant és el nou disc editat per Toti
Soler un cop acabada la seva recent trilo-
gia amb Vida més alta. Una selecció de
«música de llibreria» que el guitarrista va

XAVIER GAILLARD / Barcelona compondre per a programes televisius a la
dècada dels noranta. L’amant és el títol de
la peça que tanca el recull, la més bonica
segons el seu compositor. És material que
fa poc va redescobrir investigant entre

caixes i caixes d’enregistraments antics.
Soler, que ja fa deu anys que viu en un po-
blet empordanès, es considera una perso-
na «solitària» però repleta de projectes.
Quaranta-cinc anys de professional són

molts, en els quals l’interès per la música
no ha minvat. No obstant això, darrera-
ment es mostra més introspectiu respecte
a la seva pròpia obra, així com gens intri-
gat de cara a l’actualitat musical.

● El nord-americà Rus-
sell Thomas, un cantant
professional de 33 anys
que ja havia protagonitzat
amb èxit el paper de Tami-
no a La flauta màgica a
Cardiff el 2008, va arrasar
en la final del concurs Vi-
ñas. Es va endur el primer
premi per a veus masculi-
nes tant del jurat com del
públic assistent. Russell
Thomas va cantar dues
àries de Rigoletto i de
Macbeth a un nivell molt
més superior que els esfor-

çats italians. El divendres
a la tarda es va celebrar al
Liceu la final del Concurs
de Cant Francesc Viñas.
Van actuar-hi 22 finalistes
dels 536 inscrits. Avui a la
tarda hi haurà el recital de
lluïment dels guanyadors.

Sembla que el buit dei-
xat per les grans figures
desaparegudes o retirades
dels escenaris té un altre
candidat, que al costat de
Cura, Kauffman o Villa-
zón, si es recupera dels
seus problemes vocals,
podran constituir una nova

primera línia del bel canto.
En la final es van disputar
el primer lloc tres tenors,
fet que sembla un dels sig-
nes del temps. Molt bé va
cantar el romanès Teodor
Ilincai (26) àries de la Bo-
hème i de Romeu i Julieta,
amb intensitats una mica
oscil·lants i un agut que
perdia el color natural de
la veu. El tercer premi va
ser per a una mena d’Al-
fredo Kraus rediviu, el
grec Dimitrios Flemoto-
mos (30), que amb abran-
dament, projecció apas-

sionada i aguts impactants
va brodar Oh! Paradis, de
l’Africana, de Meyerbeer,
i una ària de sarsuela, Be-
lla enamorada. El dubte és
si la veu podia mantenir
aquella intensitat al llarg
de tota una òpera.

En veus femenines, el
jurat va optar clarament
per premiar més una veu
que no pas una interpreta-
ció. Sunyoung Seo (25) va
cantar l’Aria de les joies,
de Faust, i Ebben, ne an-
drò lontana. Ho va fer amb
una veu bonica i impres-

sionant, però molt neutra
interpretativament. El pre-
mi del públic es va decan-
tar pel criteri oposat, a la
també coreana Yung
Jeong Lee que va brodar
sense cap pega tècnica ma-
terials tan diversos com
l’ària coloratura de la Rei-
na de la nit en la Flauta
Màica, Der Hölle Rache, i
E Strano, de La Traviata.
Tot molt correcte, amb
aguts delicadíssims, però
una veu més petita i no tan
bella. El segon premi se’l
va endur una russa, Dinara

Alieva (29), que va cantar
àries d’Eugène Oneguin i
La Traviata, amb una gran
i impecable veu, i el tercer
premi va ser per a Vera
Chekanova (28), que tenia
una manera molt personal
de cantar i que va encisar
amb dues obres poc comu-
nes de Ravel i Rakhmani-
nov. Van destacar també
dos liederistes (el coreà
Dong-Hwan Lee i el barí-
ton hongarès Gyula
Orendt), el baríton ameri-
cà Andrew Garland i el siri
Nabil Suliman.

Russell Thomas, gran guanyador del concurs Francesc Viñas
J. MALUQUER / Barcelona


