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Casasevaésalmar,ambsetportes.Famoltquejano
hiviu,però l’esperen.Elvellquenoenténlesseves
cançons, laplaça,els fantasmes,elsracons.Espe-
renaquestcanari, ambmiradadeneniparaulade
poeta,queambvint-i-tantsanysvaomplir lamaleta
amblletres,partitures iunaguitarra, ivamarxara
Madrid.Ambelspeusdescalços ielcabellarrissat.
Molts llavorsse’nvanenamorarperprimeravegada
mentreescoltavenalgunadelesseveshistòries:El
maridode lapeluquera,Deseo,Debajodelpuente,
2000recuerdos,Daniela,PeterPan.Unabandasono-
radelprimerpetó,de laprimeraabraçada.

Aquestcanari janisapquanvacomençarasermú-
sic.Potservanéixeraixí.Recordaquedemoltpetit,
a lasevacasadeGüimar,aSantaCruzdeTenerife,
hihaviaunamandolina iaell ja libullia lasangamb
corxeres,blanques i fuses. “Emvaigapuntarauna
agrupaciómusicaldepulsoypúa, comlesanome-
nemalesCanàries.Sónunaespècied’orquestres
ambguitarres, llaüts,bandúrries. I johianavaambla
mevamandolinaunparelldevegadespersetmana
iensensenyavenatocaralgunespeces”. Iaixíva
sercomvacomençar. Idesprésde lamandolina,va
arribar laguitarra,queavicia icuida iacariciaamb
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Per ami téundoble valor sentimental: d’una
banda, és el primer instrumentquevaig tocar,
i de l’altra, eradel pare”.

Enels últimsmesosha celebrat els 30anys sobre
els escenaris, i lamandolinahadestacat enels
concerts comunelementdistingit. “Lautilitzo
enalgunsmoments concrets enquèaprofitoper
explicarunamicaquè significadinsde lameva
històriamusical”. I prova així de contaminar el
públic, debarrejar-s’hi i d’explicar-los el conte
delmúsicpoeta ambmiradadenen.s

Un toc d’humor
Sobre l’escenari, a
Pedro li agrada entre
cançó i cançó explicar
coses.De vegades
explica d’on li va
venir la inspiració
per compondreun
tema; d’altres, parla
sobre algunaqüestió
d’actualitat. O relata
algun episodi que li ha
passat. Imolts cops
aprofita per posar-hi
un tocd’humor. “De
vegades entencque
el tipus de cançóque
jo faig pot arribar a
tenir una excessiva
intensitat, i tampoc
nohopersegueixo, de
manera que aprofito
elmoment enquè
parlo en els recitals
per relaxar unamica
la cosa i oferir dades a
la gent que li ajudin a
comprendremillor el
que vull explicar. I si
és ambhumor,millor
quemillor”.

Amb la pua i sis cordes (vuit si el que toca és la
mandolina), aquest canari ha renovat la cançó
d’autor amb històries inoblidables

LAMANDOLINA
DEPEDROGUERRA

delicadesaenelsseustemes. I laflautadolça. I totel
que liposinaldavant. “Enaquellaèpoca,m’apuntava
atotelquesonavaamúsica.Hivahavertambéun
professorqueesvaoferirdemaneravoluntàriaa
fer-nosclassesdeflautadolçaalmigdia,abansque
comencessin lesclassesde la tarda i tambéhianava,
jo”.A14anys,elnenpoetaambànimademúsic java
compondre lasevaprimeracançó,Cathaysa. Ien-
carasensesaber-ne, sensehaverbesatmaiunanoia,
Guerra(1966) licantavaa l’amor:“Seguramentera
unaidentificacióambelsartistesqueamim’agrada-
ven.Isiellsparlavend’amor, jo també.Delamateixa

manera, tambéelsrobavaelsacords i les formesde
fer.Enaquellaèpoca, recordo, joeraunamenade
clondeSilvioRodríguez.Vansercomelsprimers
passosd’aprenentatged’unofici,no?”. Id’aquellspri-
merspassos, jahanpassat tresdècades i 13àlbums.I
Contamíname. IGentesola. IAlfonsinayelmar. ISe
enamoródeunrío. I...

Faunsmesos, va retrobar aquellamandolinaque
va començar a tocardenen. I la va rescatar de la
paret on feiamolt que eraoblidada. “Estavades-
truïda, però la vaig fer restaurar completament.
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