
nu 2010 torsdag21.oktober Fyens Stiftstidende4

God eftermiddag, hvordan har du
det, indleder Carlos Santana for-
troligt samtalen. Allerede fra åb-
ningsspørgsmålet er han venlig,

imødekommende og ubetinget ærlig. Sjæl-
dent har så stor en stjerne haft så jordnært
et forhold til et komplet fremmedmenneske.
Historien om Carlos Santana begynder

ikke i det solbeskinnede og luksuriøse Cali-
fornien, hvor han har boet i knap 50 år, men
syd for grænsen i mexicanske Autlan de Na-
varro, hvor han blev født i 1947.
Som otteårig havnede han i den notorisk

voldelige og spraglede grænseby Tijuana.
Byen, millioner af mexicanere har brugt
som trampolin til at springe ulovligt ind i
det forjættede land USA. Byen, millioner
af amerikanere har valfartet til på grund
af lettilgængelige stoffer, billig alkohol,
prostituerede og enwild west-stemning,
man ikke finder noget sted i USA.
Carlos Santanas familie levede af

musikken, da faderen var violinist i et
mariachi-band,dereretmexicanskor-
kester, der spiller op til alle slags fester.
Festmusikken tiltrak den unge Santa-
na, men det gjorde violinen ikke. Derfor
vardetudstyretmedenguitar, athansom
teenager begyndte at optræde på Tijuanas
mange spøjse natklubber og barer.
-Det lærtemigenmasseomatspille foran

et publikum under alle mulige omstændig-
heder. Men det var først, da jeg som 14-årig
flyttede til San Francisco, atmit guitarspil for
alvor begyndte at udvikle sig, fortæller Car-
los Santana.

Eksperimenterermed alt
I 1960’ernesejledeSanFrancisco, præcis som
Tijuanagør det i dag, i stoffer. Selv omSanta-
na ikke holdt sig tilbage, var det primært den
eksperimenterendemusikscene, der slogbe-
nene væk under ham.
- Det var en vidunderlig tid, hvor jeg ud-

forskede stort set al musik fra hele verden.
Jeg lyttede tilWillieNelson, TheloniusMonk,
John Coltrane, Jimi Hendrix, Ravi Shankar,
Cream, Tito Fuente og B.B. King. Det var en
kæmpemæssig eksplosion af farver og be-
vidsthed. På det tidspunkt var lsd ikke ulov-
ligt, og at ryge marihuana var ikke nødven-
digvis forbudt, så at være ung et sted, hvor

Carlossantana født 20. juli 1947 er en
mexicansk guitarist, der blev kendt i slutnin-
gen af 1960’ernemed bandet Santana.

Carlossantanas far varmariachi-violi-
nist, og den unge Carlos lærte først at spille
violin, men skiftede til guitaren, da han var
otte år gammel.

DasantanaflytteDe til San Francisco i
1961, begyndte han at spille i FillmoreWest,
hvormange store bands startede.

santana fik hurtigt en pladekontraktmed
Columbia Records og udgav debutalbummet
”Santana”. På turneen i forbindelsemed udgi-
velsen spillede bandet en legendarisk koncert
påWoodstock-festivalen.

Carlossantana vendte tilbage i rampe-
lyset i 1999med udgivelsen af ”Supernatu-
ral”, der indeholdt samarbejdermed bl.a.
Eric Clapton, Everlast, Eagle-Eye Cherry og
Lauryn Hill. Med det vandt han ni Grammyer.
www.santana.com

Blå bog

Det 63-årige guitarikon
Carlos Santana harmere
appetit på livet end længe.
Årsagen skal primært
findes i hans forlovede,
der får ham til at føle sig
som en ungmand både på
scenen og i sengen



Hanløven
er stadig sulten

alle disse ting var tilgængelige, var ekstremt
lærerigt og betydningsfuldt for, hvordan jeg
udviklede mig som person, forklarer Carlos
Santana.
Siden dengang har han eksperimenteret

som de færreste. Både med stoffer, kvinder

og ikkemindstmusik. Han omtales som sel-
ve stamfaderen til fusionsrocken, og Rolling
Stone Magazine har kåret ham til den 15.
bedste guitarist i historien. Han vil dog langt
hellere snakke omkvinder end sine evner på
guitar.
- Jeg har altid eksperimenteret meget.

Både med musik og i særdeleshed med
kvinder. Med kvinderne har jeg det lige som
med is. Ben & Jerrys, Häagen-Dazs og Ba-
skin-Robbins. Man skal prøve alle varian-
ter og hver en farve. Man går jo ikke ind i en
iskiosk og bestiller vaniljeis hele sit liv. Man
skal prøvedemalle sammen. Kokos,mango,
jordbær, chokolade og kirsebær ... Mine per-

sonlige favoritter ermango og
kokos - altså inden for is. Inden
for musik er det melodier og
afrikanske rytmer, der tænder
mig. Inden for sex er det tunge-
kys og alt derefter, remser han op
og bryder ud i et højt smittende
grin.

Andet end guitaren stritter
Eksilmexicaneren har spillet guitar i
mere end 50 år. Han har udgivetmere
end50studie-og livealbummeroghar
spillet sammen med blandt andre Eric
Clapton, Buddy Miles, Wayne Shorter,
Lauryn Hill, Wyclef Jean og Dave Matt-

hews. Ikke en eneste gang har han været
uvennermed sit instrument.
- Det føles faktisk ikke, som om jeg har

spillet i så mange år. Men det passer, at jeg
aldrig har været træt af eller sur påmin gui-
tar. Det kan godt være, min krop efterhån-
den er blevet 63 år, men jeg er bestemt ikke
blevet nogen gammel, muggen mand. I mit
sind befinder jeg mig nærmere et sted mel-
lem 12 og 27, konstaterer Carlos Santana og
tilføjer:
- Det handler om, hvordan man sanser

livet. Jeg vælger aktivt at opfatte livet som
sjovt. Derfor ser jeg stadig min karriere som
et gode og ikke på nogen måde en byrde el-
ler ”bare” et job.
At han befinder sigmellemnetop 12 og 27

år, begrunder han med, at den periode i en
drengs og en ung mands liv ikke er forbun-
det med skyld, skam, uretfærdighed, for-
dømmelse og frygt.
- Den energi man har, når man er mel-

lem 12 og 27, er ekstremt kraftig. Man skal
ikke løbe rundt og undskylde for, at man
konstant har - undskyldmit sprog - erigeret
penis. Man undskylder ikke for at være uro-
lig og fuldt ud i live. Desuden er det en alder
forbundet med megen uskyldighed og ren-
hed i modsætning til senere i livet, hvor et
gennemgående ord desværre er synd, siger
Carlos Santana.
Han fortæller, atmansenere i livet begyn-

der at fokusere på skyld, og at omgivelserne
forsøger at overbevise én om, at det er for-
kert at være seksuelt opstemtog tiltrukket af
detmodsatte køn.
- I stedet burde man betragte det som en

gave på sammemåde som at være sulten
ogtørstig.Ogmanstiller josinsultogtørst
dagligt,hvismankan.Nårmanerung,har
man frihed til at træffe nogle valg. En ung
mand er som en sort, vild hest, der ikke
er blevet trænet til at adlyde alt, hvad den
får beskedpå, forklarerCarlosSantanaog
spørger undskyldende, om jeg kan følge
hansmetaforer, selvomhangaloppereraf
sted som den omtalte sorte hest.

Led under indoktrinering
Allerede efter få minutter har han fået talt
sig brandvarm somden californiske ogme-
xicanske sol, han har levet hele sit bemær-
kelsesværdige liv under. Måske derfor byder
han på sin egen opskrift til, hvordanman for
altid kan forblive i samme ungdommelige
lune.
- Du skal fortælle din hjerne, hvad du vil

gøre. Det er ikke hjernen, der bestemmer,
hvad du skal gøre. Det er dig! Derfor skal du
tænke over, hvad du tænker, kan man sige.
Det er faktisk ret simpelt, men ikke så let at

efterleve, fortæller han.
I fortiden har Carlos Santana skullet und-

skylde mange gange for den måde, hans
hjerne fik hans krop til at handle. Det gør
han ikke længere. Undskylder altså.
- Jeg er befriet nu. Men i størstedelen af

mit liv har jeg været påvirket enormt meget
især af katolicismens indoktrinering. Den
er alt for fokuseret på netop skam, synd og
fordømmelse. Det er i bund og grund frygt,
frygt og frygt. Jeg har valgt at tro mere på
kærlighed end frygt, understreger Carlos
Santana.

Løvesex er somBruce Lee
Det var først som 60-årig, han besluttede at
begrave frygten endegyldigt og lade bekym-
ringerne gå til grunde.
- I mange år havde jeg overvejet at ændre

mit liv radikalt,mendet var først for tre år si-
den, jeg bevidst konfronteredemin frygt. Det
var lidt som at gå ind i sit hus og tænde alt
lyset i alle rum. Pludselig opdager man, at
det slet ikke er så skræmmende, som man
troede. For mit vedkommende betød det, at
jeg erkendte, at jeg skulle bruge min ener-
gi på en helt anden måde. I dag bruger jeg
energien på at være nådig, taknemmelig
og bevare min seksuelle opstemthed for at
tilfredsstille min kommende kone, som jeg
bliver gift med til december på Hawaii, siger
han og griner smørret.
Han småsnakker jovialt mellem spørgs-

målene og indikerer med jævne mellem-
rum, at spørgsmålene tiltaler og motiverer
ham. Ind imellembliver han så inspireret, at
han næsten begynder at svare på spørgss-

målet, inden det er stillet.
- Kan man sammenligne den følelse, du

har, når du stårmed din guitar på scenen og
..., når jeg at spørge, inden har svarer.
- Ligger med min kæreste i sengen, ind-

skyder han.
-Nej,med følelsen af at være forelsket, af-

slutter jeg.
- Ja, det er den samme følelse. Energi er

energi. Har du for øvrigt nogensinde set en
løve elske med en hunløve, spørger han ud
af den blå luft.
-Nej, det kan jeg desværre ikke påstå, ind-

rømmer jeg.
- Hvis du nogensinde får chancen, så tjek

det ud. Hvis du ikke kan rejse til Afrika, så
tag en tur i zoologisk have og overvær noget
ekstremt smukt. Når hanløven elsker med
hunløven, er det ekstremt kraftfuldt. Det er
som at se Jimi Hendrix eller Bruce Lee folde
sigud.Huskpå, det er fuldstændigt naturligt
ognormalt. Det er ikke noget at væreflov el-
ler føle sig utilpas over at se på. Det er ren
smuk energi, somdu og jeg har, der skal ud-
trykkes og manifesteres. Du må ud og lede
efter løver, opfordrer han dybt alvorligt.

Regnbuen og en krukke guld
Mange af de kunstnere, der skød op som
svampe sammen med Santana i 1960’erne,
har holdt stædigt fast i den stil, de slog igen-
nem med, hvis de stadig spiller eller over-
hovedet er i live. Det kan man ikke klandre
Santana for.
- Min appetit er meget forskellig fra man-

ge andre musikere og ikke kun i forhold til
kvinder. Dét, jeg er virkelig god til, er at ud-
trykke selve livet. Jeg nøjes ikke baremed at
skildre en enkelt farve, men arbejder med
sansning i et større format.Hvis du kan fore-
stille dig, du er en regnbue med alle dens
farver, og at der for enden er en krukkemed
guld, nærmer dudig det, jeg forsøger at skil-
dre med min musik. Når man derud, bliver
både lytteren og jeg en del af et større fæl-
lesskab. Vi er én og samme ånd, der kan til-
passe sig og identificere sig med totalitet og
absoluthed. Vi er mere end en ubetydeligt
lille mexicaner og en lille dansker. Synes du
ikke, spørger han.
Efter at have vendt denne lange og krypti-

ske sætning inde i hovedet og simultanover-
sat den efter bedste evne, fremstammes der
et undseeligt, hakkende ”ja”.
- Det glæder mig, at vi ser ens på livet.

Husk nu at stole på dit hjerte og pas på dig
selv, til vi ses iDanmark, næstenmesserCar-
los Santana, inden han siger ”bye, bye”, som
var vi gamle venner.

Arena Fyn, Ørbækvej 350, Odense SØ,
mandag 25. oktober kl. 20.00
www.fyensbilletten.dk

Af SimonStaun
sim@fyens.dk

[Jegharaltideksperimenteret
meget.Bådemedmusikog
isærdeleshedmedkvinder.

[Enungmandersomensort,
vildhest,der ikkeerblevet trænet
tilatadlydealt,hvaddenfår
beskedpå.


