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Primera fila    icult
Adeu a un músic avantguardista

MARTA CERVERA
BARCELONA

E
l geni volcànic de Carles 
Santos s’ha apagat als 77 
anys. Encara que tots els 
seus amics coneixien el de

licat estat de salut del polifacètic i 
transgressor artista de Vinaròs (Cas
telló), la seva mort, ahir, va commo
cionar els seus admiradors. «Si hi ha 
un altar d’artistes, ell ha d’estar a 
dalt de tot del santoral per il·luminar
nos a tots amb la seva llibertat i el 
seu compromís radical fonamentat 
en el rigor i la implicació personal», 
va destacar el director Xavier Albertí 
al conèixer la seva defunció. Si una 
cosa lamenta Albertí és no haver tin
gut l’oportunitat de fer més produc
cions amb ell al TNC, on va estrenar 
les seves últimes creacions, Patetisme 
il·lustrat i Esquerdes Parracs i Enderrocs.
 Fill d’una família de metges i far
macèutics sense la més mínima vin
culació artística, Santos va destacar 
de molt petit com a pianista. Es va 
formar al Conservatori del Liceu a 
Barcelona, on va acabar la seva car
rera als 14 anys. Una mica més tard 
es va imposar un parèntesi en què, 
senzillament, es va dedicar a disfru
tar de la vida i a muntar en moto. Va 
ser una mica més tard quan va deci
dir ampliar els seus estudis als Estats 
Units, on va entrar en contacte amb 
un referent de la música contempo
rània com John Cage.
 El 1961 va iniciar la seva trajectò
ria artística com a pianista amb un 
repertori del segle XX que va deixar 
en els 70 per dedicarse a la creació 
de la seva pròpia obra com a compo
sitor, intèrpret, director i performer. 
«Visualitzo el teatre a través de la mú

S’apaga 
la fúria de

Carles 
Santos
El provocador pianista, compositor, 
director i ‘performer’ va morir ahir als  
77 anys després d’una llarga malaltia

El creador va viatjar de forma 
natural de la música a l’escena; va  
ser l’inventor del concepte d’òpera circ

sica», deia amb aquella veu tranquil
la que usava fora d’una escena on dei
xava anar la seva creativitat irreve
rent, furiosa i apassionada.
 «No oblidaré mai el seu sentit de 
l’humor i la seva potència creativa. 
Treia el millor de nosaltres», afirma
va ahir Claudia Schneider, sopra
no amb qui va col·laborar a les seves 
principals obres amb el tenor Antoni 
Comas. «Treballar amb ell sempre 
era una experiència especial. Mai es 
repetia», va recordar Comas.

LLIURE I TRANSVERSAL / Col·laborador 
en el grup Fluxus, per al qual va cre
ar algunes performances, Santos va 
ser més tard protegit per Joan Bros
sa, amb qui va compartir la seva mi
rada creativa lliure i transversal, ai
xí com la seva indumentària poc cui
dada. Santos es va traslladar d’una 
forma natural des de la música fins a 
l’escena; va ser l’inventor del con
cepte d’òpera circ.
 Les seves primeres propostes te
atrals es van produir en els 80, amb 
obres tan transgressores com Beetho-
ven, si tanco la tapa què passa? (1982), 
Minimalet, minimalot (1982), Té xina, la 
fina petxina de Xina? (1984), La boqueta 
amplificada (1985) i Misericòrdia Ubach 
(1986), el primer dels seus treballs 
amb l’artista plàstica Mariaelena Ro
qué, fidel col·laboradora durant anys 
fins que la parella es va dissoldre.
 Des d’aleshores ha portat a l’esce
na diversos espectacles generalment 
amb música, guió i direcció escènica 
propis: en especial Asdrúbila (1992, 
el mateix any en què va compondre 
les fanfàrries de la cerimònia inau
gural dels Jocs de Barcelona), una 
òpera amb direcció escènica de Pere 

MIGUEL LORENZO

El genial compositor i pianista, en una imatge del 2009.

Bujaraloz by night, així diu un dels 
innombrables i fantàstics temes 
d’aquest genial creador. Sabíem 
que estava malament i que havia 
decidit no fer cap tractament, pe
rò tot i així la notícia de la seva 
mort et sacseja.
 Tots estem tristos i afectats 
perquè Carles Santos era un 
artista carnal, vital, profund i 
amb un gran sentit de l’humor: 
un geni. Sempre caminava cap 
a l’avantguarda, des del rigor 
del seu profund coneixement 
del món clàssic, cosa que li per
metia passar de Mozart, Bach i 
Chopin fins a John Cage sense 
problema. Va ser un composi
tor i un artista extraordinari, a 
qui les institucions no van pres
tar prou suport, no el que es me
reixia. Perquè estem parlant de 
Santos, Carles Santos, un talent 
descomunal.
 El vaig conèixer a final dels 
anys 60 i recordo que un dels seus 
múltiples espectacles portava 
per títol Beethoven, si tanco la tapa 
què passa? La tapa del piano i de la 
inspiració del mestre Santos no 
es tancarà mai per als seus segui
dors. Ens acompanyarà i seguirà 
guiantnos amb la seva música en 
el camí d’art i de la vida. H

‘Bujaraloz...’
nterferènciesi

Mario 
Gas
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Portabella. També Figasantos-Fa-
gotrop, missatge al contestador: sopa-
rem a les nou (1996), La pantera im-
perial (1997), Ricardo i Elena (2000), 
L’adéu de Lucrècia Borja (2001) –òpe-
ra amb llibret de Joan F. Mira que 
va inaugurar la nova seu del Lliu-
re a Montjuïc–, Sama Samaruck, Sa-
maruck Suck Suck (2002), Lisístrata 
(2003) i El compositor, la cantant, el 
cuiner i la pecadora (2003).

VINCULAT AL LLIURE / El 2003, el Tea-
tre Lliure el va nomenar composi-
tor resident. «Santos era un artis-
ta total i singular capaç de reunir 
l’escena i la música com ningú», 
recorda Àlex Rigola, director del 
Lliure aleshores. «Malgrat el seu 
tarannà surrealista havia assimi-
lat, per contrast, tot el rigor de la 
música». Va treballar amb artis-
tes molt diferents, sempre explo-
rant noves fronteres. El 1988 va 
crear la música de Belmonte, icò-
nic espectacle de Gelabert-Azzo-
pardi, i el 2011 es va unir a Cabo-

SanRoque, exploradors musicals 
amb instruments inusuals, a Ma-
quinofobiapianolera. També va es-
trenar a Temporada Alta Schubert-
nacles humits.
 L’any passat, una breu bio-
grafia d’Alicia Coscollano rela-
tava no pas poques curiositats 
d’aquest home tan poc ortodox. 
Com la mania que professava a la 
nota mi bemoll o que de molt jo-
ve participés com a extra en el cè-
lebre rodatge d’El Cid, d’Anthony 
Mann, a Peníscola.
 Encara que en escena era fe-
rotge, personalment es mostrava 
com algú proper i amb un gran 
sentit de l’humor, no tan salvat-
ge com el de les seves creacions. 
Respecte al piano tenia una rela-
ció amor-odi amb l’instrument i 
no hi va haver millor concreció 
d’aquest sentiment que quan va 
cremar 12 pianos en una immen-
sa falla a compte d’un homenatge 
a Josep Guinovart. Per això en les 
entrevistes acostumava a presu-
mir que cap casa de pianos s’atre-
via a llogar-n’hi cap.
 Va ser el món de l’escena el que 
més el va mimar i el va entendre. 
Si una cosa lamentava al final de 
la seva vida era la poca valentia 
dels teatres d’òpera per a les seves 
iconoclastes obres. Ara ja és tard 
per estrenar una de les seves bom-
bàstiques obres. Almenys li va 
quedar el consol dels seus nom-
brosos premis, entre ells el Nacio-
nal de la Música, diversos Max, la 
Creu de Sant Jordi de la Generali-
tat de Catalunya, la Medalla d’Or 
del Cercle de Bellas Arts i la de la 
Universitat de València. H

La seva relació 
d’amor-odi amb  
el piano el va portar  
a cremar-ne 12  
en una gran falla

Lluís Homar estrena 
‘Cyrano’ en clau actual
3L’actor protagonitza una moderna versió dirigida per Pau Miró

M. C.
BARCELONA

L
luís Homar estrena Cyrano 
aquest divendres en una ver-
sió contemporània. Feia 
temps que l’actor acariciava 

la idea de ficar-se en la pell de Cyrano 
de Bergerac, el cèlebre personatge 
nassut d’Edmond Rostand, tan en-
certat amb la seva espasa com en la 
rima dels seus versos. Pau Miró (Un 
tret al cap, Victòria, Els jugadors), que ja 
el va dirigir a l’aclamada versió uni-
personal de Terra baixa, torna a treba-
llar amb ell. En aquesta ocasió s’a-
companya, a més, d’un repartiment 
més ampli, amb Joan Anguera, Aina 
Sánchez, Albert Prat i Àlex Batllori, 
que debuta en el teatre. El muntatge, 
una de les novetats més esperades 
del festival Temporada Alta, s’estre-
na el dia 8 al Teatre Municipal de Gi-
rona i des del 15 s’instal·larà al Teatre 
Borràs de Barcelona.
 Fer teatre popular des de l’excel-
lència és l’objectiu d’Homar, recent-
ment premiat amb el Premi Butaca 
per Ricard III. Ja ho va demostrar a Ter-
ra baixa, d’Àngel Guimerà, i torna a in-
tentar-ho ara amb aquest clàssic que 
ha sigut portat al cine en diverses oca-
sions, entre elles una de protagonit-
zada per Gérard Depardieu el 1990. 
«L’excel·lència no està renyida amb 
la popularitat», va afirmar ahir l’ac-
tor en la presentació del muntatge. 
 Homar va descobrir el teatre des 
de molt jove com a membre d’un 
grup aficionat d’Horta i està entu-
siasmat amb aquesta relectura con-
temporània de la peça que ambien-

ta l’acció en un espai on es practica 
l’esgrima. Tan sols uns detalls en el 
vestuari permetran diferenciar els 
nou personatges (que interpreten 
els cinc actors) a què s’ha reduït el 
repartiment. A Cyrano només li cal 
el seu enorme nas, a altres, algun de-
tall simbòlic més enllà de la indu-
mentària professional d’esgrima, el 
seu uniforme en escena. En la mi-
nimalista escenografia de Lluc Cas-
tells destaquen una passarel·la per 
als duels amb espasa i unes grades.

LA MÚSICA / El mateix equip amb què 
va treballar a Terra baixa recolza Ho-
mar en aquesta nova aventura. Sílvia 
Pérez Cruz contribueix a crear una 
atmosfera idònia entre els cinc actes 
amb creacions pròpies inspirades en 
el text de Rostand. «La seva música, 
plena d’exuberància i sensualitat, és 
oxigen entre tant vers alexandrí i es-
tocades», va assenyalar Miró. Encara 
que el director va assistir a la roda de 
premsa amb febre, es va anar ani-
mant a l’hora d’explicar la seva nova 
aventura, aquesta vegada en vers, 
que compta amb una nova traduc-
ció d’Albert Arribas i Oscar Valsec-
chi com a ajudant de direcció. Xavier 
Albertí, el director del TNC, s’ha en-
carregat de les llums juntament 
amb David Bofarull. Tot un luxe.
 Reescriure els versos no ha sigut 
una tasca fàcil. «S’havia de mantenir 
la brillantor dels alexandrins sense 
que la forma els empresonés ni per-
judiqués penetrar en el pou d’emo-
cions dels personatges», va destacar 
Arribas. Hi ha hagut un treball en 

l’accent i la musicalitat de les parau-
les, però respectant certa llibertat.
 La nova versió ha tingut en comp-
te tant el text original en francès 
com una versió italiana i l’última 
traducció catalana, la de Xavier Bru 
de Sala, que es va estrenar amb èxit 
a la Biblioteca de Catalunya el 2012, 
amb Pere Arquillué com a protago-
nista en una producció dirigida per 
Oriol Broggi. Anteriorment, a mit-
jans dels 80, Josep Maria Flotats va 
interpretar l’obra al Poliorama.
 En les últimes temporades, Homar 
ha estat recuperant el temps que va 
escatimar al teatre per dedicar-se al 
cine. Després de triomfar al TNC amb 
la seva versió de Terra baixa, ha prota-
gonitzat El professor Bernhardi, d’Art-
hur Schnitzler, i un Ricard III, de Sha-
kespeare, amb el qual ha afegit a la 
seva col·lecció un altre Premi Butaca 
com a millor actor. Però, com ell ma-
teix reconeix, segueix identificant-
se amb el teatre popular. Després de 
la seva moderna relectura de Terra 
baixa, una peça que anava a l’essen-
cialitat que va aconseguir connectar 
amb el públic d’avui, ara intenta fer 
el mateix amb Cyrano. «Més enllà de 
la filigrana dialèctica, el més impor-
tant és fer ressonar la veritat d’aques-
ta peça, mostrar tota la humanitat 
del personatge.» Per ell, Cyrano no és 
una festa, sinó el drama d’algú que 
no s’accepta, un ésser contradictori. 
«El nostre muntatge gira al voltant 
de la dualitat de Cyrano, un ésser que 
lluita amb si mateix i compensa la se-
va vulnerabilitat amb una cuirassa», 
afegeix Miró. H

AL FESTIVAL TEMPORADA ALTA

33 Lluís Homar, caracteritzat com a Cyrano de Bergerac, flanquejat pel director Pau Miró (dreta) i Oscar Valsecchi, adjunt a la direcció.

DAVID RUANO

Aquesta relectura 
contemporània  
de l’obra ambienta  
l’acció en una mena  
de sala d’esgrima

El muntatge, amb 
música de Sílvia Pérez 
Cruz, s’instal·larà a 
partir del dia 15 al 
Teatre Borràs de BCN


