
Camil.la Lloret, la dedicació a l'ensenyament musical 

una sèrie de gravacions en disc a Alemanya, però amb una 
altra pianista. 

— I per què no hi anà vostè? 

— E r e m massa joves. Jo encara no tenia divuit anys. En 
aquella època, si una noia de la meva edat hagués anat sola 
a Alemanya amb un altre músic també jove.. . En fi, ja em 
comprèn. Era la mentalitat d'aquell temps. Vaig haver de re-
nunciar a aquella col·laboració artística. 

— I de quina manera s'havia in ic iat aquesta col· laboració? 

—Jo sóc filla de Figueres, però a l'edat de vuit anys ja 
vaig començar a guanyar-me la vida tocant el piano. Quan 
tenia catorze anys ens traslladàrem amb el meu pare a La 
Bisbal, per tal d'amenitzar les sessions del cinema «Mundial». 
Amb el meu pare jo havia intervingut en tota mena d'activi-
tats musicals. Havíem format quartets, quintets, sextets, ac-
tuant en festes majors, acompanyant atraccions, cantants, so-
listes, en fi , de tot. En Xavier Cugat era fill de Girona. Però 
el seu pare emigrà cap a Cuba quan ell era molt menut. El 
pare es va fer molt ric amb un negoci d'aixetes per al gas. 
I el seu fill estudià música per espai d'uns anys, fins que els 
professors digueren que aquell vailet ja en sabia tant com 
ells. Aleshores vingué a Espanya. El pare d'en Cugat i el meu 
pare havien estat molt bons amics. El primer pianista acom-
panyant que tingué en Cugat va ésser un tal Casellas, que 
crec que era de Girona. Però el meu pare insistí perquè em 
provés a mi. La primera obra que vàrem assajar era la sonata 
«Primavera» de Beethoven. Jo, en aquell temps, llegia mol t . . . 
A partir d'aquell moment vaig ésser la seva pianista acompa-
nyant en una sèrie de concerts, fins que es presentà l'opor-
tunitat d'Alemanya, de la qual ja n'hem parlat. 

— T a m b é es donà a conèixer en la faceta de concert is ta de 
p iano? 

—Doncs, no; això no. Jo sempre havia estat pianista acom-
panyant. Opera, opereta, sarsuela, clàssic, varietés, ball, amb 
orquestres d'aquella època. La primera orquestra de la qual 
tinc record aquí a Figueres era un sextet. Em penso que en 
deiem «The King Jazz». Tocàvem a la Sala dels Miralls del 
cinema «Edison». 

Figueres, abans 
i ara 

— P o d r í e m estab l i r comparac ions entre l 'ambien t musical 
de Figueres d'abans de la guerra i el d 'ara, posem per cas? 

— E l meu retorn a Figueres es produí l'any 1926 o el 27. 
No puc donar una visió molt exacta. D'ambient potser n'hi 
ha més ara. Amb aquesta febre de les guitarres, molta gent 
s'ha preocupat per a aprendre unes nocions de música, ni que 
siguin Jes més elementals. Un altre factor molt important és 
la mateixa vida moderna. Hi ha famílies que fan anar la canalla 
s lliçó de música, a fi de tenir-la tancada una estona més al 
col·legi. Però, és clar, pot donar-se el cas que aquella criatura 
s'interessi d'allò més per la música. Abans aquests estudis 
sols estaven a l'abast d'una minoria. Per això dic que d'ambient 
potser en tenim més ara. 

— Q u a in ic ià la seva tasca pedagògica? 

—Tota la vida que ho faig. En principi d'una manera par-
ticular, a casa, o bé al domicili dels alumnes. 

— I l'Escola de Música del «Casino Menest ra l»? 

— E l meu pare ja havia donat classes de música a l'Escola 

del Casino. Aquest fet tal vegada influí perquè decidís col-
laborar-hi. La meva vinculació s'inicià l'any 1956, quan acon-
seguírem que fos reconeguda com filial del Conservatori del 
Liceu, coincidint amb el primer centenari del «Casino Menes-
tral». Per cert, que tot aquest procés portà molt d'enrenou, 
i una vegada més es posaren de manifest els afanys de col-
laboració per part d'uns i la indiferència i la manca de com-
prensió per part dels altres. Jo sempre de estat una persona 
molt rigurosa. Jo dic al blanc, blanc i al negre, negre. Quan 
veig que un alumne no rendeix prou o no s'interessa gaire, 
haig de comunicar-ho als pares. De vegades, és clar, et trobes 
amb pares que no es fan càrrec de les limitacions del fill, i 
has d'insistir i t'has de posar forta. Amb els pares d'una 
alumna m'hi vaig haver de «quadrar»: Volen que els hi digui 
que la seva filla és burra? Doncs sí, senyors, la seva filla éï 
burra i les pessetes que inverteixen en aquests estudis més 
val que les dediquin a una altra cosa». Es clar, això hi hs 
gent que no ho vol, o no ho sap, o no ho pot comprendre. 
Però io sóc així i no puc fer-hi més. 

— E m consta que vostè ha pa t roc ina t gairebé ín tegrament 
tota la carrera musica l de més d 'un a lumne seu. En conse-
qüència, si protegeix els llestos, considero que té dret a treu-
re's del damun t els rucs, per impor tan ts que siguin els pares. 
Recorda la x i f ra aprox imada d 'a lumnes que han passat per les 
seves mans, senyora Cami l . la? 

— A i ,això sí que costarà molt de precisar-ho. Veiam, dei-

Xavier Cugat 

— 6 — 


