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L’AIE l’ha distingit pels seus «més de 
50 anys» de carrera i la celebració se 
solapa amb un nou disc, Transparènci-
es. Toti Soler, un dels músics més im-
portants d’aquest país, actua aques-
ta nit al Teatre de Sarrià (21.00 hores) 
amb còmplices com Gemma Humet 
i l’actor Joan Massotkleiner.

–¿Més de 50 anys? 
–Bé, en són gairebé 52. Vaig comen-
çar a tocar el 1965, als 15 anys, amb 
el grup Els Xerracs. M’encarregava 
del baix elèctric. Jo estudiava guitar-
ra al conservatori, però em va sortir 
l’oportunitat i la vaig aprofitar.

–I d’aquí a Brenner’s Folk, és a dir, 
Pic-Nic. 
–I un bon dia es va presentar una ne-
na en uniforme del col·legi: Jeanette. 
La vam incorporar de seguida i la dis-
cogràfica ens va posar el nom de Pic-
Nic. Vam ser número u en vendes.

–Amb Cállate niña. Tenia només 17 
anys. Devia pensar: «¡Triomfar en el 
pop és fàcil!». 
–És clar, ¡la gent cridava al veure’ns 
com si fóssim els Beatles! Però des-
prés vam veure la realitat de la mú-
sica comercial, i vaig decidir que no 
volia dedicar-me a això. La meva fa-

–Anar a Morón de la Frontera a estu-
diar guitarra amb Diego del Gastor, 
¿li va fer veure la llum? 
–En part sí, però se’m va aparèixer 
un repte: aprendre aquells ritmes, 
aquella tècnica, l’ungla, el rasgueo, 
el cop… Però vaig veure que era facti-
ble incorporar-ho a la meva música. 
La peça Sardana flamenca és una for-
ma de resumir-ho.

–¿El que anomena guitarra catalana?
–Això va ser un invent del construc-
tor de la meva guitarra, suís. En el 
seu moment em va semblar graciós 
i ho vaig adoptar. És un invent, però 
en el fons totes les músiques ho són.

–En paral·lel a la seva obra personal 
es va convertir en el braç dret d’Ovi-
di Montllor. 
–Un artista que em va deixar total lli-
bertat. Ens vam entendre moltíssim. 
Érem veïns, em tallava els cabells, 
anàvem junts al futbol, va ser el pa-
drí de la meva filla…

–Amb l’Any Ovidi, el 2015, es va veu-
re que hi ha un públic jove que el ve-
nera. ¿Com el va viure? 
–Està molt bé que la gent jove vegi 
que el que deia segueix sent interes-
sant. Per mi, l’Any Ovidi no ha passat: 
segueixo tocant les seves cançons. En-
cara em costa parlar d’ell, a vegades 
se’m fa fins i tot un nus a l’estómac.

–A Transparències, el seu 32è disc, 
reprèn peces d’altres discos. 
–Quan vaig publicar Vida secreta 
(2005), estàvem tots molt espantats: 
era un disc lent, gairebé de medi-
tació, però s’ha vist que és un dels 
meus millors treballs. Aquí he reu-
nit aquest tipus de peces, transparèn-
cies, en què es veuen els sentiments i 
les emocions.

–Peces amb silencis, pauses, lenti-
tud… ¿És aquest ara el seu ideal?
–Tinc 67 anys i visc en un poblet de 
l’Empordà de tot just 50 habitants, 
on la vida és més lenta i tranquil·la. 
Cada vegada m’adapto més a això. 
Poques notes. Quan es corre molt 
en la música, potser en tot, no hi ha 
temps per sentir-ho, per posar-t’hi 
a dins. H

«Catalunya 
ha girat 
l’esquena a la 
seva cançó»

«Es parla de 
construir un 
país, però estem 
completament 
americanitzats»

TOTI SOLER  Guitarrista

mília estava plena de músics clàssics 
i jo volia seguir aquella línia i tocar 
jazz i música de qualitat.

–Va formar Om, que es va estrenar 
fent costat a Maria del Mar Bonet en 
un senzill una mica psicodèlic. 
–Ens vam divertir molt. Jo tocava 
guitarra elèctrica, acústica i clàssi-
ca, i ukelele, banjo… A la Maria del 
Mar sempre li han agradat les me-
ves primeres cançons, n’ha cantat 
diverses i li estic molt agraït. I Om va 
néixer com un conjunt per acompa-
nyar cantants.

–Com Pau Riba a Dioptria. 
–La gravació amb la Maria del Mar 
li va agradar i ens va proposar fer el 
seu disc. Només vam fer el primer vo-
lum. Cançons molt boniques. El Pau 
és un gran lletrista.

–Però va arribar un moment, aviat, 
en què va agafar distàncies amb el 
pop. ¿Què va passar? 
–Vaig començar a aficionar-me a la 
guitarra flamenca i vaig veure que 
podia iniciar un altre estil o conti-
nuar el que ja tenia dins. El gat blanc 
va iniciar aquesta línia mig aflamen-
cada, no pas flamenca: jo he tocat 
molt per Andalusia, però no sóc un 
guitarrista flamenc. Per a això s’hi 
ha de néixer.

–¿Hi ha una música mediterrània en 
què Andalusia i Catalunya estan més 
a prop del que sembla? 
–I tant, el Mediterrani va ser el cen-
tre del món i hi ha moltes músiques 
emparentades. Les cançons napo-
litanes són clavades a les nostres, 
per exemple. Però els napolitans es-
timen la seva cançó, com els fran-
cesos, i nosaltres li hem girat l’es-
quena. És una llàstima. Es parla de 
construir un país, però estem com-
pletament americanitzats.

33 El guitarrista Toti Soler, al carrer de Verdi de Barcelona, ahir.
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Villoro repta i Gas compleix

N
omés un crani privilegiat 
com el de Mario Gas està 
programat per resistir 
un xut de Juan Villoro. 

Les més de 400 pàgines d’El filósofo 
declara (Teatre Romea, Barcelona, 
fins a l’11 de desembre) caben d’una 
tirada en el disc dur de l’actor enor-
me. Quatre-centes pàgines de Villo-
ro en estat pur, amb diàlegs que bro-
ten d’un canell prodigiós en el salt 
del drama a la comèdia en un se-
gon. 
 De la tensió a la riallada. La con-
fusió dels primers minuts –«¿on 
m’han portat?», es pregunta l’es-
pectador regirat a la butaca– desa-
pareix quan s’adona de la intenció.
 L’etiqueta valleinclanesca (el 
crani privilegiat tan celebrat en 
aquell Luces de bohemia que vam in-
terpretar els de primer de BUP en 
el pamplonès institut Ermitagaña) 
per referir-se a Gas ve a tomb. So-
bretot, quan un amic de la broma 
descobreix que Alfredo Alcón, l’ac-

tor argentí que va protagonitzar la 
versió portenya d’El filósofo declara, 
va morir mesos després. Alcón, tot 
i ser un referent irrepetible en el 
camp de la interpretació, no va re-
sistir un repte memorístic d’aques-
tes dimensions.
 Serveixi aquesta lleugera dosi 
d’humor negre, inoculada-escolta-
da la nit de l’estrena barcelonina, 
per conjurar tota la bona sort que 
se li desitja a l’actor i director cata-
là. La fortalesa de Gas supera la ma-
rató cada nit. Totes les actuacions 
estan sent recompensades amb pro-
longats aplaudiments.
 Per a ell, per als seus brillants 
companys de cartell: Rosa Re-
nom, Ricardo Moya, Meritxell Cal-
vo i Jordi Andújar, el director Anto-
nio Castro, mexicà, com Villoro, al 
qual vam descobrir des de la platea, 
divendres passat a la nit, mesurant 
des d’una llotja el ritme de l’obra, 
acostant-la a Barcelona, deixant en-
rere els accents, els usos, propis de 
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Ciutat de Mèxic i de Buenos Aires.
 El filósofo declara està sumant so-
nores bones crítiques. A l’advertir 
que ens enfrontem a Villoro en estat 
pur intento subratllar un estil in-
transferible, del qual hem disfrutat 
en assajos, cròniques i novel·les, en 
el domini dels aforismes, en la pug-
na del llenguatge reflexiu i el seu 
oposat. 
 Un paràgraf de Villoro és una 
novel·la. Tant de bo submergit per 
sempre en la dramatúrgia, trobem 
un mestre que enfronta emocions, 
que derrota la teoria que ningú és 
capaç d’escriure igual com parla.
 El fill del filòsof i la psicoanalis-
ta se supera en aquesta sàtira sobre 
una elit intel·lectual en decadència 
des de l’úter. Un western filosòfic, 
aclareix Antonio Castro. Dos pen-
sadors que disparen paraules bala 
i una dona abella que els sobrevo-
la. No ho dubtin. Vagin a disfrutar-
la. Fins a l’11 de desembre, al Teatre 
Romea a Barcelona. H

nterferènciesi

33 Rosa Renom i Mario Gas, en un moment d’‘El filósofo declara’.


