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José Luis Landry és únic amb les castanyoles a les mans

ENTREVISTA

Fins i to t  he toca t amb e ls  trom bo- 
n is te s  de l'O rquestra  S im fònica de 
l ’Òpera d 'S tu ttg a rt.

Com s e ’t  va o c ó rre r co m b in ar  
M ozart i les castanyoles?
Això de M ozart va ser una veritab le  
b o g e r ia . M o za rt em p a rla v a , se 
m 'apare ix ia  en som nis. I el 2 0 0 3  ja 
vaig com pondre per a una dotzena 
de te m e s  seus que te n ia  al cap 
des de nen.

Com són els teus concerts?
M ’acostum o a acom panyar de pro
jecc ions  en DVD farc ides d 'im a tges 
re lac ionades am b el com pos ito r o 
la m úsica que segueixo al com pàs 
am b el ritm e  de les cas tanyo le s . 
In te rp re to  fra g m e n ts  de M oza rt, 
Verdi, Beethoven, Granados o Bach, 
passan t per una sa rsue la  o fin s  i 
to t  una m ilonga argentina . Amb les 
im atges que il·lustren les m úsiques 
tam bé parlo de tècnica, de m aterials 
i d 'e s t ils , sem pre am b la meva fina  

' iron ia , és clar. (Som riu) Ah! També 
he com post per Lords o f the  Dance
0 Bob Dylan.

Bob Dylan?
Sí, això va ser al castell de Vaihingen/ 
Enz. Vaig fe r un concert amb tem es 
de Bob Dylan acom panyat del gu i
ta r r is ta  a m e ric à  Young B a b b itt .  
L’au d ito ri era ple d ’ un públic jove 
am b e ls  cabe lls  de co lo rs . Aquell 
gu ita rris ta  s í que estava boig!

1 doncs?
Era un veritable boig de l’electrònica. 

:: Recordo que em va posar uns sen- 
so rs  MIDI al cane ll, va sam ple jar  el 
so de la castanyola i la fe ia sonar 
com  un tam bor, com un charles... 
com  qua lsevo l in s tru m e n t de per
c u s s ió . A consegu ia  uns e fe c te s  
a l·luc inan ts !

Una curiositat: Quants parells de 
castanyoles tens?
Ara m a te ix , tre n ta -d o s . I e ls  que 
m és m ’es tim o  són regal d ’a rtis te s  
que e ls  havien to c a t abans.

Hi dediques moltes hores?
A q u e s ta  m a te ix a  p re g u n ta  jo  li 
va ig  fe r  a N a rc is o  Y epes, a qu i 

’  vaig conè ixer un es tiu  a Sant H ilari 
Sacalm . I em va co n tes ta r: «Seis». 
Doncs jo  tam bé. Perquè ara m ’ho 
puc perm etre, és clar. Yepes tam bé 
em va d ir: «Cuando estoy un día sin 
e s tu d ia r lo noto yo: cuando estoy 
dos días, lo notan mi hija y mi mujer; 
cuando estoy tre s , los  vec inos: y 
cuando estoy cuatro  días sin es tu 
d ia r lo nota el público.» I això em 
va quedar al cap.

Els veïns què et diuen?
" (Riu) Cree que estan conten ts .

Q uè és a llò  fo n a m e n ta l per a 
comprendre el llenguatge de les 
castanyoles?
Això té  m o ltes filo s o fie s : uns diuen 
el r itm e  del rep iqueteo ;  d 'a ltre s , 
l ’ànim a que es posa a la punta dels 

-*■ d its ; a Andalusia es parla m olt del 
duende...  No ho sé. Com e t deia 
abans, jo  crec m olt en la constància 
i el treba ll. Estic p lenam ent d 'acord

amb aque lla  cançó del Serrat que 
d iu : «Si las  m usas pasan por mi 
puerta , que me p illen trabajando.»

A part de constant, com et defini
ries personalment?
Em costa  m o lt. Però e t podria d ir 
que a llò  que penso em s u rt sense 
filtre s . No sóc d ip lom àtic . Gens ni 
m ica.

Això et deu haver costat més d'un 
disgust a la vida.
Sí, és clar. M o lts . I no acostum o 
a penedir-m e d ’a llò  que he fe t de 
m anera to ta lm e n t consc ien t. Això 
és de covards. Una a ltra  cosa és 
q u e jo  hagi ofès algú sense adonar- 
m e ’n. Llavors s í que em sap greu i 
demano perdó, naturalm ent. També 
em considero  força rom àntic, to t i 
que reconec que ho in ten to  cam u
fla r per l ’educació rebuda. Aquelles 
coses de «el hom bre no tiene  que 
llorar», saps?

Com anem de sentit de l'humor?
Em ric de mi m ate ix des que vaig 
néixer. (Riu) Sóc m olt iròn ic. El meu 
gran am ic José de la Vega sem pre 
em d iu : «Tú e res  un iró n ico  muy 
f isno.* (Riu)

Ets casat, José Luis?
Sí, am b la M ercè A de ll. Vam co 

m ençar a s o r t ir  l'an y  1 9 8 8  i ens 
vam casar a ls  ju t ja ts  de Sabadell 
quatre anys després.

Com us vau conèixer?
A través d ’ uns am ics com uns de 
Terrassa. La Mercè ballava jo tes amb 
el Jordi Sánchez al Centre Aragonès 
de Barcelona. Encara n 'és sòcia. Jo, 
en canvi, em vaig esborrar de totes 
les  e n tita ts . La M ercè treba llava  
d ’adm in is tra tiva , però ara ja  és a 
l ’atur.

Teniu fills?
No.

Quines són les teves aficions?
La fotografia, el cinema i naturalment 
la m úsica. En fo tog ra fia  a rtís tica  i 
cinem a he ob tingu t guardons relle- 
vants, com el de Palma de Mallorca, 
l ’any 1976 ; Andorra, el 1978 ; premi 
nacional Ciudad de Burgos, el 1979
0 el Centenari C iu ta t de Sabadell, 
el 1 9 8 1 , entre d ’a ltres .

Digue’m el teu paisatge ideal.
El turó d'Aulet, la Ribagorça Oriental.

1 el teu color preferit?
El groc.

T ’agrada cuinar?
Abans m és que a ra . A c tu a lm e n t

p od ríem  d ir  que  fa ig  p o t in e r ie s  
(Com riu!)

Quina és la teva  esp ec ia lita t als 
fogons?
Allò  que ara no puc m e n ja r: les 
tru ite s . T inc a l·lè rg ia  a ls  ous.

Quin és el teu  menjar preferit?
Les g a m b e s  de P a la m ó s . Però 
tam poc no en puc m enjar. Només 
d 'o lo ra r- le s  ja  ca ic  a te rra . També 
sóc a l·lè rg ic . Com d iuen e ls  m eus 
am ics  Jordi Sánchez i José de la 
Vega: «¡Ya podrías te n e r a le rg ia  a 
las  m ujeres!» (Com riu !) Però no 
és aques t, el cas!

Hi ha algun alim ent que no t ’agra- 
di?
El sa lm ó. No n ’ he m en ja t m ai.

Quin és el teu  llibre de capçale
ra?
El f lamenco que yo viví, de José de 
la Vega, en el qua l su rto  esm en
ta t .  I Cinquanta anys de dansa a 
Catalunya.

Ets supersticiós?
En a lg u n e s  c o s e s  re co n e c  que 
sí.

Com ara quines, per exem ple?
No s ’ha d ’abocar mai la sal a la mà. 
que no travessi un gat negre davant 
te u ... Les su p e rs tic io n s  em vénen 
d ’ e s ta r am b gen t gran, perquè jo  
sem pre he vo lgu t e s ta r am b gent 
que en sàpiga m és que jo .

Quin tip u s  de m úsica esco ltes  
normalment?
De to t. La parau la  m ús ica , per si 
so la , ja  és su fic ie n t. D arre ram ent, 
però. escolto  m olta m úsica c làssica 
espanyo la .

Ets una persona religiosa?
No. I jo  sem pre  he d it que quan 
em m ori vu ll que m ’e n te rr in  en el 
meu pa ti. No hi ha cap lle i que ho 
p roh ibe ix i.

De què tens por?
De la g e n t. I f ix a ’t  que d ic  gen t, 
no persones. Qui em cone ix ja  sap 
per on vaig.

En quina m esura t 'in te re s s a  la 
política?
L'he viscut molt. Jo corria — càmera 
en mà—  al costa t del fotògraf Pere 
Parran (pare) esquivant trompades de 
la policia en aquelles famoses vagues 
del metall dels anys seixanta i setanta. 
Recordo que l'h i van trencar i jo  em 
vaig salvar de miracle. Mai no m'he 
atrevit a publicar ni editar aquestes 
fotos en cap mitjà. Les conservo com 
un gran tresor.

Estàs s a tis fe t amb to t allò que 
has assolit fins ara?
Sí. Jo sempre he volgut tocar com la 
Lucero Tena, i crec que ho he acon
segu it. Tot i que t ’ he de con fe ssa r 
que to ta  la vida he e s ta t enam ora t 
de l'A n to n ia  M ercé, la A rgentina,  
que va se r la p rim era  v íc tim a  de 
la Guerra Civil espanyo la .

Romàntic fins al final *
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Tens germans?
Sí, dos. Es diuen Leopoldo i Anna. Jo 
sóc el germà gran.

Què vas fer després d ’estud íar a 
l’Acadèmia Balmes?
Vaig estudiar el batxillerat laboral a 
l ’ Ins titu t Ferran Casablancas, a la 
Concòrdia. Fins que als catorze anys 
em vaig posar a treballar.

En quina feina?
D'instal·lador industrial. Vaig entrar 
d’aprenent a l'Oerlikon Eléctrica, que 
anys després es convertiria en Brown 
Boveri Oerlikon, després en Catalana 
Maquinaria Eléctrica, i finalment en la 
BBC Brown Boveri, fins que van aco
miadar cent-seixanta treballadors. I jo 
vaig ser un d ’e lls. Tenia 47 anys.

Vaja.
Vam haver de signar uns papers asse
gurant que plegàvem voluntàriament 
i vam rebre una indemnització, que a 
mi em va anar molt bé per posar-me 
a treballar pel meu compte.

Quan vas començar a vincular-te al 
món de la música?
Des de m olt pe tit. El meu primer 
ins trum ent m usical van ser dues 
nous, que al Pirineu eren l'esmorzar 
o fic ia l. (Riu) La ve rita t és que els 
ritm es sempre m ’han apassionat. 
Vaig in iciar estud is de guitarra fla 
menca a Sabadell amb els mestres 
Antonio Lozano i Luis Reinaldos. 
Més endavant, per iniciativa pròpia, 
vaig investigar i aprendre a tocar el 
llaüt, la mandolina, l ’acordió diatònic, 
l ’harmònica, la flauta i altres percus
sions folklòriques.

Déu n’hi do!
(Riu) L’any 1985, el ballarí i coreògraf 
Jordi Sánchez Arnas em va introduir 
en el món de les danses folclòriques 
espanyoles. I el 1987 vaig fundar el 
grup de música tradicional Rondalla 
Aneto, amb el qual vam editar dos 
CDs. També vaig ser director de co
ros y danzas del Centro Extremeño 
de Barberà del Vallès. Per cert, vols 
que t ’expliqui una anècdota d’aquella 
època?

Endavant.
Havia de donar classes de castan
yoles, però com que no en tenia ni 
idea, gràcies a unes cassets me'n 
vaig sortir.

Caram!
Bé, he de c o n fe s s a r una cosa . 
(Somriu) Un dia, a la feina, muntant 
una insta l·lac ió  e lèctrica, em vaig 
trencar l'índex de la mà dreta. No el 
podia moure i vaig començar la rehabi
litació amb les castanyoles. El dit em 
va quedar tort, però vaig tenir sort i 
els tendons es van soldar. Va ser una 
rehabilitació molt especial, per dir-ho 
d ’alguna manera. (Riu) Vaig estar prac
ticant amb les castanyoles vuit hores 
diàries durant un any. Suava sang, però 
m'animava veure que el dit es bellugava 
una mica més cada dia.

I et vas apassionar pel món de les 
castanyoles.
Encara no. Això no va ser fins l'any 
1988, quan el Jordi Sánchez em va
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Landry té  una magnífica col·lecció de castanyoles a casa seva

presentar José de Udaeta, conegut 
també com ¡'Embajador de la casta
ñuela. Era to t un mestre i un gran 
amic. Llavors vaig descobrir un món 
nou: una castanyola que no tenia res 
a veure amb la folklòrica.

T’escolto.
Udaeta em va ensenyar la castanyola 
de concert. I m’hi vaig abocar al cent 
per cent. Com a autodidacte, vaig - 
estudiar el toc i l ’escriptura d ’aquest 
instrum ent amb el mètode Emma 
Maleras. Fins que l’any 1993 em vaig 
atrevir a assistir al curs de castanyo
les que el mestre Udaeta impartia a 
Sitges. Jo era l’únic aficionat, tota la 
resta eren professionals procedents 
dels Estats Units, d ’A lemanya... 
D’arreu del món. vaja.

I el curs com va anar?
El vaig aprovar. (Somriu) El mateix 
Udaeta em va dedicar el diploma. 
Diu: «A mi estupendo amigo José 
Luis Landry, el castañuelero». A partir 
d’aquí, Udaeta es va convertir en una 
mena de segon pare.

Tu Incorpores les castanyoles als 
grans de l’òpera, de la música clàs
sica, de la sarsuela... A Alemanya 
ets gairebé una estrella!
Sí. L’any 2005 vaig fer uns cursos 
a les c iu ta ts  alemanyes de Kiel i 
Stuttgart, amb els meus propis textos 
de castanyoles sobre la música de 
Mozart, i vaig col·laborar amb el mes
tre Udaeta. També hi vaig presentar 
el meu primer CD de castanyoles de 
concert, dedicat a Mozart. Això em 
va obrir les portes, i a partir d’aquí 
ja no he parat d ’actuar a Alemanya. 
Em valoren molt i diuen que sóc un 
revolucionari en aquest aspecte.
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JOSE LUIS 
LANDRY
Músic i mestre en l'a rt de 
tocar les castanyoles. Va 
néixer a Aulet (Osca) el 
4  d ’abril del 1952. Viu a 
Sabadell d ’ençà que tenia 
quatre anys.
Instal·lador industrial 
de professió, és un 
apassionat de la música 
des de m olt petit.
«El meu primer 
ins trum ent m usical van 
ser dues nous, que al 
Pirineu eren l ’esmorzar 
o fic ia l. (Riu) Més 
endavant vaig in ic iar 
estud is  de guitarra 
flam enca a Sabadell 
amb els m estres Antonio 
Lozano i Luis Reinaldos», 
explica.
Landry es va fascinar 
per les castanyoles el 
1988 . «Jordi Sánchez 
em va presentar José de 
Udaeta, conegut tam bé 
com \ 'Embajador de la 
castañuela. Era to t un 
m estre. Llavors vaig 
descobrir un món nou: 
una castanyola que no 
ten ia res a veure amb la 
fo lk lò rica : la castanyola 
de concert.» A partir 
d ’aquí, les castanyoles 
es van convertir en la 
seva vida.

Text i fo to s  
JOSEP GAMELL

José Luís Landry 
fotografiat a 

casa seva, al 
carrer Soledat, 

on viu amb la 
seva esposa. 

Mercè Adell. Les 
seves aficions 

són la fotografia, 
el cinema i 

naturalment 
la música. En 

fotografia artística 
i cinema ha 

obtingut guardons 
rellevants, com 
el de Palma de 
Mallorca, l'any 
1976; Andorra, 
el 1978; premi 

nacional Ciudad de 
Burgos, el 1979  

o el Centenari 
Ciutat de Sabadell, 

el 1981, entre 
d’altres

José Luis Landry ho explica to t 
sense embuts, amb enginy, fina 
ironia i molts reflexos verbals. 

Es defineix políticam ent incorrec
te. «Sempre dic el que penso. No 
sóc gens dip lom àtic. I tampoc no 
acostumo a penedir-me d 'a llò  que 
he fet o he d it de manera totalment 
conscient. Això seria de covards. 
Una altra cosa és que jo  hagi ofès 
algú sense adonar-me'n. Llavors sí 
que em sap greu i demano perdó», 
explica convençut.
Landry m ’ha rebut molt cordialment 
a casa seva, al carrer Soledat. Ell i 
la seva esposa, Mercè Adell, viuen 
en una típica casa anglesa de dues 
plantes, amb eixida inclosa i una 
espectacular gàbia on conviuen dos 
sim pàtics ocells tropicals de raça 
Agaporni que són bressol de colors, 
de tots els colors. Ell mateix m’ha 
obert la porta. La primera impressió 
és la d ’ un home sim pàtic, sensi
ble, però de capteniment enèrgic. 
L'envolta un somriure entre la murrie
ria i la sinceritat. De presència física 
menuda, la seva figura s ’ageganta 
quan parla i lliura les mans a una 
inesgotable m obilitat. No és gens 
estrany, és clar. Perquè els seus dits 
i les seves mans són, també, el seus 
valors artístics. Landry és un mestre 
en l’a rt de tocar les castanyoles. 
Virtuós i brillant, però, sobretot, di
dàctic i comunicatiu, aquest artista 
nascut a Aulet, al Pirineu aragonès, i 
establert a Sabadell d’ençà que tenia 
quatre anys, no inventa, sinó que 
recupera una tradició. Però gairebé 
és l'únic que ho fa. Això sí, s'atreveix 
amb una d isc ip lina  que posa els 
pèls de punta als més puristes en la 
matèria: el ritme del seu instrument, 
associat al folklore des de sempre, 
ell l ’ incorpora als més grans de 
l'òpera, de la música clàssica, de la 
sarsuela... És capaç de compondre 
tot allò que es proposa amb les fan
tasies pròpies del seu estil. Diuen 
que és únic amb les castanyoles a 
les mans. I que destaquen en ell 
tres aspectes importants: brillantor, 
rapidesa i una digitació clara com 
la de la mexicana Lucero Tena, tot

ben amanit amb el control musical 
de l’Emma Maleras. Veritablement, 
José Luis Landry posseeix la condició 
d ’home i a rtis ta  a part: romàntic i 
constant, crític i tendre, generós i a la 
vegada personalíssim. Supervivent i 
irreductible. Pura energia que allibera 
a través del so de les castanyoles. 
Comencem.

Des de quan vius en aquesta ca
sa?
Des de l’any 1985. Abans vivíem al 
carrer de Petrarca, a Can Rull, on 
vam estar deu anys. I anteriorment 
també havíem viscut vint anys als 
Merinals. En total fa cinquanta-set 
anys que sóc a Sabadell.

On vas néixer, José Luis?
A Aulet, un poble d ’Osca, al Pirineu, 
a vint quilòmetres del túnel de Viella. 
Els meus pares em van po rta r a 
Sabadell amb 4 anys. Vaig néixer el 
4 d'abril del 1952.

Conserves records d’Aulet?
Sí, perquè fins als 13 anys cada es
tiu els pares em facturaven amb el 
borreguero de carbó fins a la Pobla 
de Segur, on venia l ’àvia a buscar-me 
amb un carruatge per portar-me cap 
a Aulet. Vam marxar perquè, de cop i 
volta, va aparèixer la Enher a muntar 
la famosa central hidroelèctrica i tota 
l'Aran va quedar inundada. Totes les 
terres de la zona es van quedar sen
se camps de regadiu i tothom es va 
arruïnar. Tot gràcies al progrés, és clar. 
(Somriu picardiosament) Recordo que 
al final a Aulet només hi van quedar 
disset famílies.

Els teus pares de què treballaven?
El pare, que es deia Leopoldo, a la 
Enher, i la mare, Josefa, al camp. Ella 
encara és viva. Té 81 anys i viu a la 
casa d’els Merinals que vam construir 
de mica en mica.

Per què vau venir a Sabadell preci
sament?
Això ho desconec. Però potser perquè 
en aquells tem ps Sabadell estava 
de moda. Era la ciudad lanera per

excel·lència. El pare va trobar feina 
a la construcció, i la mare, al tèxtil, 
de cardadora de llana. També va 
treba lla r m olts anys al mercat pe
lando pollos. Quan vam arribar ens 
vam in s ta l· la r  a Campoamor, en 
una d ’aquelles cases de cinquanta 
metres quadrats que habitaven qua
tre famílies. Emigració pura i dura, 
vaja. Em fa la im pressió  que ara 
hi ha molta gent a qui no li agrada 
parlar d ’això. Però és la rea lita t. 
Hem esta t immigrants. D'una altra 
forma que no pas ara, però també 
ho hem estat, eh? Que som cata
lans? Oi tant! I molt contents! Per a 
mi ha estat fàcil ser català, perquè 
allà dalt ens trobàvem abandonats 
de Barbastre, de Lleida... Ningú no 
es recordava de nosaltres. Només 
els francesos! (Somriu)

Què recordes dels teus primers anys 
a Sabadell?
Que vaig descobrir la pólvora.

Bufa!
(Riu) Sí. Encara no sé com ho vaig 
fer, però un dia gairebé faig explotar 
la casa! Quin disgust vaig tenir quan 
em vaig assabentar que la pólvora 
ja feia cinc-cents anys que l’havien 
inventada els xinesos! (Riu) Llavors 
jo  devia tenir nou anys.

Més records?
L’Acadèmia Balmes. Als alumnes 
ens obligaven a cantar el Cara al Sol 
cada matí a la plaça dels Merinals. 
Això em va marcar molt.

Com eres de petit?
Jo sempre he estat una persona molt 
constant, molt caparruda. També era 
molt inquiet, però gens rebel.

Eres bon estudiant?
Sempre treia molt bones notes: no
tables o excel·lents.

Quines eren les teves assignatures 
preferides?
La física i les m atem àtiques. I la 
química, és clar. M’encantava inven
tar coses!


