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Carles Santos resumeix en una imatge el que els homes tenen al cap

El compositor crea un nou món de fantasia en la seva nova òpera, ‘La meua filla sóc jo’, que estrena al Teatre Lliure

Carles Santos: “He fet l’òpera en
un estat d’estupidesa controlada”

Marta Porter
BARCELONA

“Vaig pensar si podia
fer un espectacle

sense pensar, però el
sol fet de pensar-ho ja
em va demostrar que

això no funciona”

E
l compositor
Carles San-
tos estrena
dijous que ve

al Teatre Lliure la
seva nova òpera ‘La
meua filla sóc jo’, un
espectacle en què el
surrealisme i l’ima-
ginari del músic ad-
quireixen tot el seu
sentit.

Santos explica que va cons-
truir l’òpera a partir d’una
frase tan absurda com La meua
filla sóc jo. “És un títol impen-
sat, perquè si hi penses segur
que no el dius, i menys en
públic. A partir d’aquí vaig
pensar si podia fer un espec-
tacle sense pensar, però el sol
fet de pensar-ho ja em va de-
mostrar que això no funcio-
na”. I afegeix: “Quan penses
coses que no hauries de pen-
sar, surten coses noves, però ja
estàs pensant”. És a dir, un cop
més Santos ha fet un especta-
cle molt pensat, “molt cui-
dat”, com diu ell, que s’acosta
al surrealisme, “però no hi
arriba”. “És una òpera en estat
pur en tant que hi ha música,
llibret, músics i cantants, i per
primer cop en la meva carrera
he introduït la veu en off, que
va explicant la història”. Tam-

bé hi ha el plor de nens aca-
bats de néixer i el batec del cor
d’un fetus enregistrats.

Procés vital
La meua filla sóc jo, una co-

producció entre el Teatre
Lliure i el Teatro Español de
Madrid –on es podrà veure del
2 al 12 de juny–, mostra una
història una mica absurda,
amb quatre mares, quatre fi-
lles i quatre propostes per
matar el pare. “Del títol pot
desprendre’s possessió per
part del pare respecte a la filla,
però també pot tenir mil lec-
tures més que no em plantejo

seriosament. Més que una his-
tòria és un procés vital. Hi ha el
llenguatge prenatal, com s’e-
labora el procés del llenguatge
i també un text en llenguatge
metafísic en catorze idiomes
que no entén ningú per arribar
a un final freudià”. Amb tot,
assegura que globalment l’ò-
pera està “pensada i escrita per
cantar en català i perquè s’en-
tengui i –assegura– els can-
tants canten”.

Això sí, amant dels refe-
rents culturals, no s’està de fer
una picada d’ullet a John Cage
i proposa 4 minuts i 33 segons
de silenci, que defineix com

“el no pensar més proper dins
del món de la música”. Irònic,
però, avisa: “Tenint en compte
que Barcelona és la ciutat amb
més tos, espero que els que
vinguin ho facin ben tossits”.

La posada en escena, sense

cap mena d’escenografia però
amb un disseny de llums molt
cuidat, elements escènics im-
pactants i el vestuari dissenyat
per Mariaelena Roqué, comp-
ta amb vuit cantants –entre
ells el sempre fidel tenor An-
toni Comas–, deu músics i dos
ballarins. Els músics són estu-
diants de l’Esmuc que s’estre-
nen en una posada escènica i
als quals Santos “tracta” de
manera diferent. “Hauran de
tocar de memòria i sense di-
rector perquè es passegen pel
fossat i pel teatre mentre to-
quen. Els he volgut treure del
fossat, perquè els músics sem-
pre són com els remers, estan
allà sota, se’ls fueteja, ningú
els veu i el vaixell navega. Són
instruments de vent i percus-
sió perquè a un contrabaix no
el podia fer passejar, però
tampoc és una banda valenci-
ana, simplement la música
que passa, que és un plaer”.

No a la modernitat
Pel que fa al text, Carles

Santos assegura que l’ha fet
“en una situació d’estupidesa
controlada”. “Un arriba a una
edat en què ja no creu en la
modernitat, però mires el
passat i això d’ajuda a situ-
ar-te”, reflexiona. “Els crea-
dors som com els Fernando
Alonso del teatre, però ens
falta l’escuderia Renault al
darrere, nosaltres no en te-
nim, anem a la deriva i cor-
rem jugant-nos la vida. En
aquest país hi ha molts Alon-
sos, però ens falta la Renault.
En pintura ha passat el ma-
teix, pintors catalans com Tà-
pies i Miró són francesos. Els
van descobrir i projectar les
galeries franceses perquè a
Catalunya no tenim la ma-
quinària per fer-ho. I en
aquestes coses no avancem. Si
ara tingués 35 o 40 anys aniria
a viure a l’estranger. Això no
té solució. Estem en democrà-
cia i tenim els mateixos pro-
blemes que a l’època més ne-
gra del país. I això és molt pe-
rillós”, assegura pessimista.
........................................................
‘La meua filla sóc jo’
● Teatre Lliure
Del 19/05 al 29/05

Patti Smith, Bunbury i Els Pets, en
la nova edició del Senglar Rock

Joan Tort
LLEIDA

P
atti Smith encap-
çala el cartell de
la vuitena edició
del Senglar Rock
que se celebrarà

per primera vegada a Lleida
del 7 al 9 de juliol.

L’organització va fer pú-
blic ahir els més de 70 artis-
tes que actuaran en aquesta
ampliada edició del festival,
que a més de la veterana
rockera nord-americana in-
clou Bunbury, Els Pets, In-
credible String Band, Lax’n

Busto, Aurora Beltran,
Obrint Pas, Milladoiro, Su Ta
Gar, Cris Juanico, Cheb Ba-
lowski, Afrika, Gossos, la Vi-
oleta, Habeas Corpus, La
Carrau, Shitting Milks, Cro-
ma, Aïsha i Mr. Jones, entre
altres, així com la participa-
ció de grups lleidatans.

A aquestes actuacions s’hi
afegiran les que l’Ajuntament
de Lleida ha programat per a
la setmana prèvia a l’inici del
certamen sota l’epígraf Sen-
glar Ciutat. Entre aquestes,
destaquen les actuacions de
Suzanne Vega, Maria del Mar
Bonet, Miguel Poveda i la in-

combustible Companyia Elèc-
trica Dharma.

La Paeria i RGB Manage-
ment, coproductors del festi-
val, esperen més de 20.000
persones durant els tres dies
del Senglar i ja s’han posat a
la venda les entrades i els
abonaments que, per als tres
dies, tenen un cost de 50 eu-
ros, mentre que l’entrada del
dia 7 costa 25 euros, 30 la del
dia 8 i 35 la de l’últim dia del
Senglar Rock Lleida. La venda
per taquilla serà entre un 10
i un 15 per cent més cara que
en venda anticipada.

Actualment, l’Ajuntament

de Lleida ja ha contractat les
obres per adequar el parc
municipal de Les Basses, tant
la zona d’acampada com la
de concerts, i també s’ha
obert una borsa de voluntaris
per col·laborar en l’organit-
zació.

La Paeria també ha previst
activitats paral·leles, com
una concentració motard
anomenada Senglar Motor,
el Campus Senglar, que pro-
posa una escola d’estiu de
pop-rock, i el Senglar Ciutat,
amb altres accions a Lleida i
en col·laboració amb dife-
rents entitats.


