ugat, un músic
irrepetible

Inaugiircicin de l'cxposició
"Del carrer del Sac ti Bcverlx Hills

En fer memoria deis inúsics ¡
de la música íeta a Girona i per
gironins en el decurs del segle
XX, Xavier Cugat i Mingall i el
sen paper en aciuesl ámbit hi
tindran un capítol singular i fins
irrepetible.
La Dipiilació de Girona,
juntamenl amb el Consell
Comarcal del Girones, han
aprolitat resdeveniínent del
centenari del naixement de Cugat
(Girona. 1900-Barcelona,
199Ü). per recordar-ne la
trajectoria personal, prou intensa i
creativa en la música, en una
exposició que s"ha repartit entre
la seu del Consell -que és la casa
on va veure la llum aquest gironíi el claustre de la Diputado.
UArxiu d'Imatges d'aquesta
corporació ha lingul cura,
principalment a pa¡-[ir de la
col-lecció d'Enric Sabater i
d'altres apoilacions. de recollir
aquesta biogralla apassionant i
apassionada. i lambe una moslra
de la «pintui-a íeli(;» de Cugat.
sense oblidar la seva pailicipació
en el món de la cinematogi-afia.
que va ser des d'on es va
projectar aireu del món coni a

músic i també com a figura de
Tespectacle, Técnicament aquesta
mo.stra ha estat executada per
rOficina de Difusió de la
Diputado, que ha creat un seguit
d'ámbits que permeten fer el
seguimení de la vida i obra de
Xavier Cugat. incloeni-hi
aspectes significatius com els
seus cinc malrimonis i el record
que en lenim.
Un violinisíü que proniei és
el tíloi que l'exposició dona a
l'eiapa inicial del jove Xavier
Cugat. el qual. arribat a Cuba
amb la seva familia a principi de
segle, evidencia els seus dots per
a la música. L'ambient cuba, on
la música és quelcom de natural,
ajuda aquell vaiJet a fer carrera
integrat en la simfonica de la
capital cubana, i a fer el sait flns
a la propera costa deis Estats
Units.
Cal dir que la seva formado
musical va ser sólida i
estructurada segons les pautes
deis conservatoris de l'época. en
els qttals dominava la pedagogía
musical europea. En aquesl seniit
no ens ha de soiprendre que.
aconscllal pels seus professors
americans. Cugat retornes a
Europa i restes dos cursos a
Berlín -per cert una etapa poc
coneguda- per seguir la seva
educado musical. Durant aquest
període Cugat va fer una estada a
les nostres comarques, ¡a envoltat
d'un cert aire de iriomf americá,
i. acompanyat del mestre
Casellas. oferí un parell de
conceiis a la Bisbal i a la mateixa
ciutat de Girona.
El seu retorn a Nova York va
suposar el seu darrer intent de
teñir un lloc entre els intéiprets de
violí i esdevenir un successor del
seu admiral Pablo Sarasate. La
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resposta de la crítica fbu
conlundenl i, en el cas mes
favorable, es umita a la
qualitlcació de «notable».
Conscienl d'aquesta realitat,
Xavier Cugal va decidir deixíu' la
música i es dedica, un cerl lemps.
a la caricatura. El seu canvi
d'activitat comporta també un
canvi de costa, de Test a Toest. a
California. I ac¡uell dibuixant de
Los Angeles Tunes entra en
contacte amb el nión del cinema,
que va canviai" la seva vida i li va
dona]' aquells éxits que la música
classica li havia negat. No sois
canviaj'en la música i reslil, el
que canvia per a Cugat va ser la
vida. Avui quasi ningú recorda
aquella jove promesa de la
música classica. pero un seguit de
generacion.s de ciutadans del món
han ballat, s"han diveitit i s"han
enamorat amb els sons de la
música de Xavier Cugat. la
qual, comes mostraen
Texposició amb els darrers
compactes editats el 1999.
és viva i perfectamenl
actual.

demanaven d'una banda
pcllícules musicals i de l'altra
música llatina. Eli els va .sei-vir
aquests productes. Malgrat que no
va trebaliai'com a ct)nipositor. va
fer un seguit d'ananjaments i
harmonitzacions de composicions
que anib les seves orquesires van
esdevenir po]Uilars. com «Bíüiia» i
«Brasil». d'Ari BLUTOSÜ: va
ireballai" amb Colé Poiter donanl
forma a «Begin the beguin» i en el
«Cuban concertó», i, tot utilitzanl
notes de cam^-ons popuku-s
catalanes, va donar fonna a «My
shawl». primer enregistrament de
Frank Sinalra que. naturalment. el
va feí- amb l'orqueslra de Cugat.
En el niateix .suport -aquells
histories de 78 ipm deis quals hi
ha mostj'es a l'exposició- també
Irobem «Star in your eyes». La
llista de composicions
esdevingudes populai"s mercés a
'orquestra de Cugal seria Ihu'ga.
N'csmentarcm «Quiéreme
mucho». «Perfidia», «Frenesí» i.
amb !a seva estimada Carmen
Miranda. <'Tico-tict)» i «Mamá
te quiero».

Cíclicament s"ha viscut a
Hollywood la moda llatina:
actors. guions. escenaris i
naturalment la música llatina
han tingut el sen paper en
Tactivitat cinematográfica
que es realitza en aquest barri
de Los Angeles i que es
projecta arreu del nión. Ara
mateix es viu una d'aquestes
situacions, precisamenl
encoratjada per la presencia
d'actors i actrius d'origcn
cuba i també d'algunes
tlgures peninsulars, com
Antonio Banderas.

S'hadit que Cugat
difícilment tindra espai
propi en la trajectoria de la
música del scgle XX. És
possible. pero la seva projecció en
l'ambil musical, la seva visió i
encert en valorai' fulares figures de
la canyó -des del mateix Sinatra
fins a Bing Crosby- i de
"espectacle -com Woody Alien, i
actrius com Liz Taylor o la
recordada Rila Hayworth {aqui
va doníU' aquest cognoin
íulístic)- han incoiporat aquest
gironí-que, com enceiiadamcni
esdiu a l'exposició. va fer el
camf del cíurer del Sac a
Beveriy Hills— a una part
imporlantíssima de la historia

Xavier Cugat va
encellar el moment en qué
les productores de cinema
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de la música del segle: es tracta de
la música relacionada amb el
cinema -tin. per cert, .senipre va
interpreta]-el seu propi paper. el de
Xavier Cugat- i la de les grans
orquestres deis anys 30 a 60.
Els seus éxits, els seus concerts
i especlacles arreu del món, van
projeciar el nom del músic gironí
com el de cap altre en el segie XX.
I diem gironí perqué Cugal va
manlcnir. amb el seu especial eslil,
el sentit de catalanitat i de ñdelitat
a Girona, on va voler reposar per
sempre. SÍ va obrir els ulls a les set
dematídel primer dia de fany
1900, aquesta identificació amb la
seva ciulat el va poilar a achicarlos els dies de Pires de fany 1990.
No va acomplir-se el seu somni de
viure cent anys. pero ens ha deixat
un lestimoni de fidelilat, de
cordialilal. de simpatía 1 d'amor a'
la vida. «Cugal, que vivió».
s'escriu a la seva sepultura al
cemenliri de Girona, i les
coiporacions que enceriadament
han promogut aquesta exposició
ens han deixat un record
permanent mes enlla deis dies
estrictas de la mostra: a l'accés a la
seva casa del can-cr del Sac tenim
una réplica d'una de les qualres
estrelles que el recorden també
en el bulevard principal de
Hollywood. Ens permetem fer
un suggeriment a la Diputació,
que ja ha demoslrat la seva
sensibilitat vers aquest gironí
universal: que també tingui un
record, tal volla donanl el nom
de Xavier Cugal a Taulade violí
del futur conservatori. Seria una
forma adienl de culminar aquest
any Cugat.
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