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La idea que pot tenir qui hagi tractat 
una mica Josep Madaula Canadell és 
que encarna la figura d’un cavaller 
de la pintura. Té un capteniment 
elegant, cerimoniós, tímid, una mica 
retret. Enraona amb una veu persuasiva, 
somiosa i lenta, que de vegades, quan 
la situació li fa gràcia, anima amb un 
somriure de murri. Però Madaula troba 
el seu llenguatge més adequat en el 
silenci, quan mou el pinzell, la seva ver-
dadera veu, la que parla amb admirable 
claredat. La intimitat és el seu territori. 
És meticulós i perfeccionista en les 
seves accions i extremadament educat 
i complidor en les seves relacions amb 
tothom. És alt, prim, amb uns ulls molt 
blaus i cristal·lins, cabell blanc impol·lut, 
una mica esclarissat. Avui vesteix cò-
mode, sense estridències, en la seva 
línia. «Sempre acostumo a portar colors 
neutres», apunta. Avui, però, ha fet una 
excepció: porta una camisa de color blau 
que fa joc amb els seus ulls, uns ulls 
que sobreïxen talent. Aquests ulls tan 
vigorosos per a perseguir la veritat d’un 
paisatge i desemmascarar la mediocri-
tat són potser el seu traç més distintiu 
i més rellevant a primer cop d’ull. Els 
ulls i la passió pel seu ofici, la pintura, 
sense la qual aquests ulls i la inquieta i 
sensible intel·ligència que els fa bategar, 
no podrien materialitzar tot allò de què 
s’amaren destil·lant-ho. L’obra de Josep 
Madaula té identitat pròpia, constituïda 
en la constància i el rigor, cultivada en la 
familiaritat de Sabadell. Com la vida, que 
creix contínuament sense fer soroll, l’art 
de Madaula té la fondària, humaníssima, 
de les arrels. 
L’artista va estudiar dibuix i pintura 
a l’Escola d’Arts i Oficis de Sabadell 
(1969-1972). És graduat en Arts i 
Oficis, especialitat de disseny gràfic, 
per l’Escola Massana, de Barcelona 
(1972-1977). El 1981 va fer un curs a 
l’Escola Internacional de pintura mural 
Miquel Farré, de Sant Cugat del Vallès. 
L’any 2005 es va iniciar en el gravat a 
l’Escola Massana. Pel que fa a les acti-
vitats professionals, de 1974 a 1985 va 
treballar en disseny gràfic, escenografia, 
il·lustració i pintura mural. Des de 1985 
fins a l’actualitat, és professor d’art 
a l’Escola Massana i puntualment ha 
impartit classes en altres escoles de 

la vessant empresarial— una empresa 
de subministraments de tubs i canona-
des de plàstic per a la construcció. Es 
diu SOT. 

I la mare?
Es diu Maria Canadell. Primer treballava 
de dependenta allà al forn i després ha 
estat sempre mestressa de casa. 

Sou molts germans?
Quatre: Feliu, que és pèrit agrícola; 
Ramon, actor; Josep, i Joan, que és qui 
porta l’empresa SOT.

Us veieu sovint?
Sí, força. Els meus pares són molt 
d’organitzar trobades familiars. Cada quin-
ze dies, més o menys, en cau alguna.

A quina escola anaves?
Als Salesians

Quins records en conserves?
No gaire bons. Rebíem una educació 
bastant rígida, tant pel que fa a l’aspecte 
religiós com acadèmic. A més a més, era 
una escola molt espanyolitzada. La veritat 
és que jo no m’hi trobava a gust. I vaig 
començar a anar als Escoltes. Llavors 
devia tenir vuit o deu anys. L’escoltisme 
em va donar una panoràmica molt més 
progressista de viure. M’hi trobava 
molt còmode en aquest ambient, on 
vaig fer moltes amistats. Organitzàvem 
excursions, fèiem teatre… 

Eres bon estudiant?
No gaire. Anava fent, però molt just. Em 
costava. 

Quines eren les teves assignatures 
preferides?
Jo, en aquesta època, ja tenia clar que 
m’agradava el món artístic; ja dibuixava… 
Ara, en canvi, sóc conscient que hauria 
d’haver estudiat més. En segons quines 
ocasions em trobo amb alguns espais fos-
cos al cap —per dir-ho d’alguna manera—, 
a nivell de tenir informació cultural. 

Què vas fer quan vas acabar d’estudiar 
als Salesians?
El meu pare coneixia un dissenyador gràfic 
de Sabadell, Santi Soley, que li va dir que 
amb 16 anys es podia entrar a  estudiar 

la província de Barcelona. Des de 1984 
està treballant la pintura, el dibuix i el 
gravat, i ha realitzat exposicions en dife-
rents ciutats. Les darreres, al Marquet de 
les Roques (2008) i l’Alliance Française, 
de Sabadell (2010). El proper mes de 
setembre, coincidint amb la Festa Major 
de la ciutat, al Museu d’Art i l’Alliance 
Française s’exposarà una retrospectiva 
de la seva obra.  
El pintor m’ha rebut molt cordialment 
a casa seva, un magnífic habitatge del 
carrer de Montserrat. L’acompanya 
la seva gossa, Trufa, que es mostra 
molt encuriosida per la meva visita. 
Comencem.   

Des de quan vius en aquesta casa?
Des de l’any 1992.

On vivies abans?
En una casa del carrer de Fèlix Amat.

Vas néixer a Sabadell el 19 de febrer 
de 1957. Què recordes de la teva 
infantesa?
Suposo que no era un nen gaire mogut, 
perquè el tema dels esports no l’he 
tocat mai. (Somriu) El joc simbòlic, en 
canvi, sempre m’ha agradat molt; de 
petit m’esplaiava fent cabanes, jugant 
amb les figuretes d’indis i americans, 
construint torres amb fustes, excavant 
túnels a l’eixida… En aquella època 
vivíem al carrer de Lacy i teníem un pati 
molt gran. Ens ho passàvem d’allò més 
bé! En tinc molt bons records.

Més moments feliços?
Els estius a la torreta dels meus avis, 
a la sortida de Ca N’Oriac en direcció 
cap a Matadepera. La casa era de co-
lor blanc i estava envoltada de camp. 
Ens hi passàvem els tres mesos de 
vacances.

Parla’m dels teus pares.
El meu pare, Emili Madaula, de 86 
anys, va començar treballant de forner, 
i després d’unes desavinences amb el 
seu pare, va deixar el negoci familiar i va 
trobar feina de comptable. Quan l’avi es 
va morir va rebre uns diners d’herència, 
i amb quaranta-cinc o cinquanta anys 
es va animar a muntar —ell sempre ha 
estat un home molt inquiet pel que fa a 
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a l’Escola Massana, de Barcelona. Jo 
llavors tenia catorze o quinze anys. I, és 
clar, davant les opcions d’anar a fer el 
segon nivell de batxillerat a un institut 
de Sabadell o bé d’entrar a la Massana, 
doncs em vaig decantar per aquesta 
segona opció. L’únic inconvenient era 
que no es tractava de cap carrera univer-
sitària, sinó de complementar uns cicles 
formatius. Però a mi m’interessava molt 
aquest món i vaig tirar pel dret. 

Ja som a l’Escola Massana.
Allà se’m van obrir les portes.

A què et refereixes?  
Estem parlant de l’any 1972, els finals 
del franquisme. I, és clar, a la Massana es 
vivia un ambient revolucionari, hippy, molt 
obert… Al contrari que als Salesians! 
(Somriu) M’hi vaig trobar molt a gust. Jo 
llavors només tenia l’impuls de fer quel-
com artístic, però el meu pare m’insistia: 
«T’has de guanyar la vida, i pintant ho 
veig força complicat.» A hores d’ara, el 
pare, això de viure de la pintura encara 
no ho entén gaire. Té una mentalitat 
molt empresària. Em diu: «Però per què 
pintes si no t’ho han encarregat?» (Riu) 
Doncs bé, a partir d’aquí vaig començar 
a treballar a l’estudi del Santi Soley. Vaig 
ser el primer aprenent que va tenir. En 
principi, el disseny gràfic era un món 
que desconeixia, però tampoc no em 
desagradava perquè tenia un ingredient 
artístic important: es treballava molt 
manualment, ja que d’ordinadors no n’hi 
havia; i també es dibuixava força, tot i 
que no tant com jo volia… (Parpelleja, 
entretanca els ulls… Fa memòria) Podem 
tornar enrere un moment?

Sí, és clar.
M’he oblidat de dir-te que abans d’entrar 
a la Massana, els pares em van apuntar 
a fer pintura a l’Escola d’Arts i Oficis de 
Sabadell, que s’ubicava al soterrani d’on 
ara hi ha l’edifici de l’Escola Industrial. 
Hi feia com una mena d’activitat extraes-
colar, un parell de cops a la setmana. 
La part de pintura la conduïa l’Alfons 
Gubern, i la de dibuix i escultura, l’Adolf 
Salanguera. Recordo que també fèiem 
colònies d’estiu. Em divertia molt. En 
total hi vaig anar de 1969 a 1972. 

Tornem a la Massana?
Hi compaginava els estudis amb la 
feina de dissenyador gràfic. Als matins 
treballava a l’estudi del Santi Soley, i a 
les tardes anava a Barcelona. Per tant, 
vaig tenir una formació molt completa. 
Com a professor de dibuix tenia el 
Ramon Noè, que va ser un referent 
per a mi. M’identificava molt amb la 
seva manera de fer. I de mica en mica 
vaig anar veient que el meu fort era 
pintar i no pas el disseny. Tot i això, 
com que guanyava diners, vaig seguir 
treballant en aquest camp. Fins i tot 
em vaig canviar d’empresa i em vaig 
incorporar a Gràfic Set. Pel que fa a 
la Massana, em vaig graduar en Arts 
i Oficis, en l’especialitat de disseny 
gràfic. En total, doncs, vaig fer els cinc 
anys establerts, del 1972 al 1977. Ah! 
Mentrestant també vaig estar vinculat 
al món de l’escenografia. 

Me’n fas cinc cèntims?
Des de l’època de l’agrupament escol-
ta que també estava molt lligat a un 
grup de teatre independent, i el tema 
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l’any 1984. He de reconèixer que, 
durant aquella etapa, jo, malgrat que 
havia estalviat uns diners, vivia de la 
Ramona. (Somriu)

Ja som a Lille.
Ens vam instal·lar en un apartament 
molt reduït. I em vaig decidir a pintar. 
Em vaig muntar un petit estudi en un 
racó del pis i m’hi vaig posar amb els 
cinc sentits. 

Quant temps vau romandre a 
França?
El curs escolar 1984/85. No va arribar 
ni a un any. Va ser una mica com una 
lluna de mel, però ens va servir per a 
consolidar-nos com a parella. 

Què vau fer després?
Vam tornar a Sabadell, és clar. I l’any 
1986 va néixer el nostre primer fill, 
Albert. I el 1989 el segon, Jaume.

Éreu casats?
No. Nosaltres érem reticents al ma-
trimoni perquè consideràvem que el 
més important era estimar-se, i que 
per això no calien papers de cap tipus. 
Però en tenir el segon fill un advocat 
amic nostre ens ho va aconsellar, més 
que res pels fills. I ens va convèncer. 
Ens vam casar als jutjats de Sabadell 
l’any 1991 o 1992, no ho recordo 
exactament. Més endavant va néixer 
el nostre tercer fill, l’Eduard, que ara 
té setze anys. En total van ser vint-i-
set anys al costat de la Ramona i els 
nens, un període molt important de la 
meva vida. Però tot s’acaba. Ara em 
trobo valorant tot allò bo que he viscut 
i agraint haver tingut l’oportunitat de 
gaudir d’aquesta època de felicitat 
al seu costat. I en el tram de la pin-
tura, va ser ella qui em va encoratjar 
i animar en els moments de dubtes. 
Ara tinc ganes de donar-hi una última 
empenta. 

Per què pintes, Josep?
(Somriu) Perquè ha arribat un moment 
en què pintar ja s’ha convertit en una 
necessitat física. La pintura sempre 
ha estat com un refugi, un lloc on 
agafar-me. Hi ha gent que anirà a 
fer ioga, esport… A mi, en canvi, la 
pintura és allò que em fa estar unes 
hores amb mi mateix, en silenci, en 
solitud. Pateixes però a la vegada 
també et dóna plaer. Percebo que 
m’és terapèutica, que em serveix. 
I si després també fa profit a algú, 
doncs millor. I si això succeeix és una 
satisfacció, sens dubte. 

Com definiries el teu estil?
He anat provant. Els dos o tres primers 
anys vaig començar fent abstracció. 
En aquells moments m’atreia molt el 
Tàpies. Aviat, però, aquests espais 
abstractes es van consolidar amb 
els rostres i el retorn a la figuració, 
que sempre m’havia agradat. Però a 
principi dels noranta em va semblar 
que em repetia. Llavors vaig provar 
de donar un protagonisme notable al 
paisatge, de tornar al natural que ja 
havia practicat sota el mestratge de 
l’Alfons Gubern, Ramon Noè o Antoni 
Angle. I vaig comprovar que m’hi tro-
bava molt a gust. És un diàleg a tres 
(l’entorn, jo i la pintura) molt ric. La 
meva línia de treball, doncs, és a partir 

L’obra de Madaula, plena de constància i rigor, està cultivada en la intimitat 
de Sabadell, ciutat on el pintor va néixer fa cinquanta-cinc anys 

Muriano, a Còrdova, i la resta de la 
mili a Capitania General, a la ciutat de 
Sevilla. És una ciutat molt agradable. 
Vaig poder llogar un piset amb uns 
companys i la veritat és que, a part 
del tema militar, m’ho vaig passar 
força bé. 

Què vas fer quan vas acabar el ser-
vei?
Vaig anar a treballar a Publicitat Aster, al 
carrer de Narcís Giralt. Més endavant, 
gràcies a un company de promoció, 
vaig entrar al Departament de Disseny 
de TV3. Feia poc que s’havia engegat 
la cadena. Fins que vaig dir prou. 
Mentrestant, però, buscant alternatives, 
també em vaig dedicar a la il·lustració, 
que m’agradava més que no pas el 
disseny. Treballava pel meu compte.  

I com et va anar?
Hi havia un problema: depenia molt 
dels encàrrecs que rebia, i això su-
posava, generalment, haver de fer un 
tipus de dibuixos de necessitats molt 
comercials. Per tant, el marge en què 
em movia era molt limitat. I com que 
mantenia el contacte amb gent del 
teatre, em vaig animar a fer alguna 
escenografia. Fins i tot vaig treballar 
al Centre Dramàtic del Vallès amb el 

Va morir fa un any i mig víctima d’un 
càncer de còlon. Portava catorze anys 
amb la malaltia, però se n’anava sor-
tint. Malgrat que van ser molts anys 
patint, la Ramona tenia un caràcter 
molt positiu i era qui ens alegrava a 
tots. En aquest aspecte, va ser tota 
una lliçó. (Se li humitegen els ulls)  

Com us vau conèixer?
Ja ens teníem ullats de vista, fins que 
un dia, al Restaurant de la Cooperativa, 
al carrer del Sol, ella estava dinant 
en una taula i jo en una altra i em 
vaig acostar per demanar-li si podíem 
quedar per a veure’ns un altre dia. 
La resposta va ser afirmativa. De 
seguida vam connectar i ens en vam 
anar a viure junts en un pis de lloguer. 
I al segon any de convivència, ella va 
demanar plaça en allò que se’n deia 
fer de «lectora». Es tractava d’anar a 
ensenyar castellà a escoles d’altres 
països, a l’estranger. La Ramona era 
mestra de primària especialitzada en 
llengües, i en aquell moment impar-
tia classes de francès. Li van donar 
plaça a Lille, a sobre de París, al nord 
de França. El contracte era per vint 
mesos. I jo, com que treballava pel 
meu compte, vaig fer un pensament 
i vaig decidir acompanyar-la. Era 

de l’escenografia em cridava molt 
l’atenció. Per això, quan estava estu-
diant el cinquè curs a la Massana, em 
vaig matricular a l’Institut del Teatre 
per aprendre escenografia. Un dels 
professors era el Fabià Puigserver. 
Per a mi significava una via oberta que 
em semblava interessant de seguir. Al 
principi vaig intentar compaginar totes 
dues coses, però malauradament em 
va resultar impossible. I em vaig decan-
tar per acabar els estudis a la Massana 
i obtenir el títol. Vaig fer escenografia 
durant mig any. Llavors ja vaig haver de 
marxar al servei militar, que em va ta-
llar completament. Amb la perspectiva 
del temps, però, he vist que vaig ser 
ruc perquè hauria pogut demanar una 
pròrroga i, d’aquesta manera, acabar 
els estudis a la Massana i empalmar 
amb els tres anys d’escenografia. Em 
sap greu.

Per cert, on vas fer la mili?
Vaig fer el campament al Cerro 

Pau Monterde, el Joan Ollé, el Jordi 
Mesalles… Després em vaig asso-
ciar amb el Pep Sallés —qui en ser 
interiorista dominava més l’espai— i 
vam continuar intentant-ho. Fins que 
vam anar coneixent el món del teatre 
i vàrem veure que era molt boig. Però 
jo sempre tenia la pintura al cap, eh? 
El que passa és que en aquells mo-
ments aquests moviments col·lectius 
eren molt vius. Estem parlant dels 
començaments de la democràcia. I, és 
clar, anaves provant coses. Et bullia 
la sang. L’any 1981 també vaig fer un 
curs a l’Escola Internacional de pintura 
mural Miquel Farré, de Sant Cugat del 
Vallès. No parava quiet.

Quan vas decidir dedicar-te únicament 
i exclusivament a la pintura?
Arran de conèixer la meva primera do-
na, Ramona Izquierdo. Era l’any 1983. 
Malauradament ja és morta.

Vaja, em sap greu.
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del natural. Podem pensar, també, en 
altres pintors de talla internacional del 
tipus Lucian Freud, Antonio López… 
Jo em sento ubicat en aquesta línia. 
En altres èpoques també m’han inte-
ressat Henri Matisse, Pierre Bonnard, 
Paul Cézanne…

Què vols transmetre amb la teva 
obra?
Intento explicar alguna visió personal, 
però amb els meus filtres i registres, 
és clar. M’agraden les imatges posi-
tives, no tortuoses. Emfatitzo molt 
els colors; la meva proposta és molt 
colorista, perquè trobo que el color 
té molta força. També jugo molt amb 
la composició,i l’estructura també 
m’interessa. Intento enfrontar l’ordre i 
l’atzar. El fet de donar classes t’ajuda 
a repassar el llenguatge, la gramà-
tica pictòrica… Cada descobriment 
m’interessa molt.

Quines tècniques utilitzes?
Per a pintar faig servir l’oli. Treballar 
amb el paper en guasch també 
m’agrada molt perquè proporciona 
un acabat mat que em satisfà, i també 
utilitzo molt el carbonet amb el dibuix, 
i l’aquarel·la. 

T’interessa alguna temàtica en par-
ticular?
L’entorn: la casa, el carrer, el paisatge 
urbà, el jardí… Interiors i exteriors. 

Sempre de Sabadell?
Els meus horaris tampoc no em per-
meten anar-me’n a pintar a la Costa 
Brava, per exemple. Per tant, aprofito 
les cases d’aquí a prop, d’amics, el 
Ripoll, els nostres solars de fàbri-
ques… Això és el que he hagut d’anar 
fent. Però no em queixo, eh?

Quant temps hi dediques, a pintar?
Depèn. Perquè ho he de compaginar 
amb les meves classes a l’Escola 
Massana.

Des de quan les imparteixes?
Quan es va jubilar el Ramon Noè, l’any 
1985, ell mateix em va dir que quedava 
vacant una plaça de professor de di-
buix. I m’hi vaig presentar, és clar. Vaig 
concursar i vaig obtenir la plaça. Però 
m’imagino que les seves influències 
van tenir molt a veure amb la meva 
elecció. (Riu) Per tant, hi vaig entrar 
el curs 1985/86. I des de llavors que 
hi treballo en horari de mitja jornada. 
Actualment dono classes de dibuix i 
de pintura. 

Recordes la primera exposició que 
vas fer?
Sí. Va ser l’any 1985 a l’Acadèmia de 
Belles Arts, de Sabadell. 

Què n’opines, de les exposicions?
És un tema una mica empipador, i més 
si només te’n cuides tu. Fins i tot pots 
acabar perdent diners! (Riu) Però penso 
que està bé de fer-ne. Més que res per-
què agafes un compromís, intentes fer 
un bloc de treball mínimament coherent, 
reps opinions, et dónes a conèixer… I 
vens quadres, és clar! I de vegades, no 
a la mateixa exposició sinó un cop que 
aquesta ja s’ha acabat. Jo he venut els 
quadres d’una exposició en un o dos 
anys, per exemple. 
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Josep Madaula compagina la pintura amb la docència a l’Escola Massana

En fas moltes actualment?
Cada dos anys, com a molt. Però dins 
d’un àmbit bastant local, tot i que tam-
bé he exposat a Terrassa, Barcelona, 
el Port de la Selva, Matadepera, 
Manresa, Sant Llorenç Savall… He 
anat fent coses, però no tinc un circuit 
establert. Ja m’agradaria! Però entre 
que dono classes i pinto aquesta 
part comercial tampoc no l’he pogut 
treballar gaire. Les últimes han estat 
al Marquet de les Roques (2008) i 
a l’Alliance Française, de Sabadell 
(2010).

Què estàs preparant actualment?
L’estiu passat, l’Ajuntament i el 
Museu d’Art de Sabadell, a través 
de l’Engràcia, van decidir fer-me una 
retrospectiva dins del cicle Singulars 
propis. Per a mi és una gran alegria 
i un orgull que m’hagin escollit. 
Perquè en aquests moments en què 
tot està molt aturat, que puguis tenir 
una exposició amb dues sales del 

Museu, un catàleg i un comissari que 
t’ordena i argumenta la teva obra és 
un regal.  

Quan s’inaugurarà?
Per la Festa Major, a principis de 
setembre. I romandrà oberta fins al 
mes de desembre. El títol provisio-
nal de la retrospectiva és Pintura i 
experiència. Hi ha diferents àmbits: 
evolució, el traç i el seu lloc, el rostre, 
observar la humanitat, el misteri de 
la domesticitat… No és un recorre-
gut cronològic sinó temàtic. A més a 
més, durant el procés de preparació, 
l’Alliance Française se’n va interessar 
i hem decidit muntar una exposició 
paral·lela, que tracta de la meva 
trajectòria com a il·lustrador Tot ple-
gat anirà conjuntament en el mateix 
catàleg del Museu d’Art. Penso que 
d’aquesta manera tota la meva activi-
tat professional de producció quedarà 
molt ben explicada. Estic molt content 
perquè també servirà per a fer una 
reflexió de cara al futur. 

Com et definiries en poques parau-
les?

Sortosament, sóc bastant estable. 
No tinc ni grans decepcions ni grans 
emocions. De vegades, fins i tot 
sembla que sigui una mica avorrit. 
(Riu) Em manca aquella eufòria. I dins 
d’aquesta línia contínua de caràcter 
em sembla que sóc reflexiu, apassio-
nat contingut, bastant optimista…

Ets una persona fàcil d’emocionar?
Sí. I a mesura que em vaig fent gran, 
encara més.

Què t’emociona?
Moltes coses. L’altre dia, per exemple, 
el meu fill gran, que estudia a Londres, 
em va enviar un correu electrònic on 
em parlava de quan ell era petit, i em 
vaig emocionar. 

Quines són les teves aficions?
El problema que tinc és que només 
tinc l’afició de la pintura. (Riu) Això 
ja m’ho deia la Ramona. Però bé, 
podríem dir que la cultura, en gene-

ral, m’agrada molt: cinema, teatre… 
Dins d’aquest món m’hi trobo a gust. 
També m’agrada el contacte amb la 
natura i caminar.  

T’agrada cuinar?
Sí, al final m’ha acabat agradant. 
Perquè quan vaig començar amb la 
cuina del dia a dia va ser per tirar 
endavant. I mai no m’ha fet mandra 
posar-m’hi. Al principi no en sabia, 
però amb els anys n’he anat aprenent. 
Trobo que és una feina que si tens 
temps, pot resultar molt creativa i 
gratificant. Tot i això, no és que jo 
tingui cap do especial per a la cuina. 
Hi ha persones, en canvi, que sí que 
el tenen. Saben combinar espècies, 
sabors, textures… Jo penso que ho 
faig correcte i ja està. 

Quina és la teva especialitat?
(Riu) Bé, ara estic aprenent a fer 
arrossos…

Quin és el teu menjar preferit?
El bacallà, els arrossos i el peix.

Què és allò que no menges mai?

Aliments sofisticats com les ostres 
o el caviar.

Quin és l’últim llibre que has llegit?
Estic llegint Com unes vacances, de 
l’Imma Monsó.

Ets supersticiós? Tens alguna ma-
nia?
No.

Quin tipus de música escoltes?
Si és bona i té qualitat, qualsevol 
m’agrada, tot i que potser em decanto 
per un estil del tipus de l’Arianna Savall. 
Em relaxa molt. També m’encanten 
Leonard Cohen i Van Morrison. I la 
música simfònica, és clar. 

Quin és el teu paisatge ideal?
La part nord de Catalunya i, sobretot, la 
banda del mar, la Costa Brava; aquesta 
barreja de mar i muntanya m’encanta.

Ets una persona religiosa?
Sóc espiritual. No milito en cap religió 
però sí que tinc un sentiment místic.

De què tens por?
De molt poques coses. Una vegada 
que has viscut la mort tan propera d’un 
ésser estimat veus les coses d’una 
altra manera. En el fons, arribes a la 
conclusió que morir-se és molt senzill. 
Avui hi som i demà no ho sabem. 

Amb l’edat les coses es relativitzen 
més?
Sí, això és molt cert. I corres el perill 
de no tenir interès per res. I aquesta 
sensació s’ha d’evitar, és clar. Per tant, 
s’han de trobar estímuls vàlids, tant a 
nivell humà com ideològic.

En quina mesura t’interessa la polí-
tica?
La política en si mateixa no m’importa 
gaire; però sí que m’interessa que hi 
hagi millores socials. I vas veient que 
es va fent feina, però costa molt perquè 
aquestes burocràcies tan complicades 
endarrereixen molt les coses. Jo crec 
molt en el treball a nivell individual. 
Llavors, si coincidim tots en una manera 
de fer, si remem en la mateixa direcció 
i assolim una actitud conjunta, això 
provocarà un canvi.

De quin color pintaries Sabadell?
Es diu que és gris, però no és cert. Té 
molts colors. Si t’hi fixes, quan es pon 
el sol, per exemple, les parets s’omplen 
d’uns colors càlids: taronges, una mena 
de sèpies… Tot i que això també depèn 
de la llum, és clar. 

I la teva vida?
A mi m’agrada la llum del matí. En 
canvi, als vespres i a les nits ja se 
m’acaben les piles. (Somriu) Als 
matins és quan estic més actiu i ple 
d’energia. Per tant, la vida la veig amb 
llum de matí.

Quina experiència has extret de la 
teva trajectòria en el món de l’art?
No és cap conclusió sinó una manera 
de viure. Saps que si estàs vinculat 
en aquest món, gaudiràs, patiràs, 
estaràs acompanyat…I mai no hi 
trobaràs un final.

                       L’eternitat a la terra 
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