
El leitmotiv

Definitivament el  leitmotiv de les bandes sonores de pel·lícules com “Star Wars” o “Odissea a

l'espai” li transmetia més que ser un eix conductor, recurrent al que veia en pantalla. Per a ell eren

més, un llenguatge, un món desconegut  que l'invitava a descobrir-lo. Ho havia provat amb altres

gèneres: synthwave, funk o bé psychedelic però cap arribava al que el feia sentir el llegat de Richard

Wagner.

És  per  això  que a  pesar  de  la  seva  discapacitat  volia  crear  peces  que simbolitzessin  l'horror  i

l'ansietat de molts moments del seu viatge i la pau i acceptació d'alguns altres. L'Òscar havia perdut

la capacitat de caminar feia 3 anys en un accident que també va emportar-se la vida d'una altra

persona. 3 anys semblava molt temps per a moltes coses: teràpies, grups d'inserció i cartes de tota

mena, però encara es trobava en situacions de les quals li costava molt sortir-se'n sol. La música va

tenir un paper primordial en els seus primers moments, ja que no volia estar a la seva ment, no era

un  lloc agradable, ja no. Però la música l'ajudava a copsar, en gran mesura, aquells pensaments, sí

d'aquells que t'inciten a acabar-ho tot. No sempre va ser així, abans de tot això no li prestava tanta

atenció, no la gaudia, només eren sorolls que trencaven la monotonia però que s'oblidaven com

moltes altres coses. Ell era més de la velocitat, l'LSD i una carretera de nit, buida.

Però aquella nit va canviar tot, encara se'n recorda de la cançó que sonava “In the air tonight” Phil

Collins no parava de repetir que havia esperat això tota la seva vida quan, de sobte, només va veure

una gran llum groga enfront seu i el pròxim que recorda és dolor. Un intens dolor a la clavícula i el

no poder  sentir  les  cames,  un allargat  pip retombava el  més profund del  seu ésser  i  aquest  es

barrejava  amb el  soroll  de  les  sirenes.   8  mesos  després,  Òscar  Fisk  era  declarat  culpable  de

l'assassinat de Sònia Hilsada, una jove universitària que tornava a casa dels seus pares, i la seva

condemna seria de 25 anys.



Sí, la veritat, les seves opcions eren poques en aquestes alçades. I mai havia anhelat la llibertat,

sempre l'havia tingut, des de ben petit. Potser per això la música es va tornar tan important, omplia

aquell buit que les carreres i les drogues havien deixat en ell. 

Per molt que ho volia, ja no podia fer res. Ara es tractava de plasmar totes aquelles sensacions, tota

aquella impotència,  penediment,  en un medi  intangible però evocador.  Esperava que algun dia,

essent viu o mort, algú escoltés aquelles melodies i que aquest algú també s'inspirés a crear la seva

petjada en el món.


