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Carles Santos, als 69 anys,
continua definint-se com
un músic que puja a esce-
na. No es canvia el seu
ADN musical pel de dra-
maturg teatral. Per a la re-
cuperació de La pantera
imperial s’ha mantingut
rigorosament fidel a l’ori-
ginal. Considera que té
més risc posar a prova una
peça estrenada fa més
d’una dècada que oferir un
treball nou, «perquè no-
més pel fet de ser nou ja
t’allibera de moltes res-
ponsabilitats».

La intenció del muntat-
ge del 1997 continua sent
vàlida ara: visualitzar la
música de Bach. El músic
va partir de les partitures
de La passió segons Sant
Mateu, La fuga en la me-
nor o L’ària de la cantata
núm. 37 i les va adaptar per
a veu i diferents instru-
ments. Envoltant l’escena,
uns imponents bustos de
Bach, uns elements que re-
corden els típics bustos de
les botigues de records.
Són uns elements, però,
movibles. Tot i que el seu
balanceig pugui recordar
el moviment dels martells
del piano, Santos apunta
que l’escenografia és tan
reiterativa com la música
repetitiva de Bach; «vo-
líem fer un treball sobre la
mística de Bach». Per ai-
xò, jugant només amb sis
compassos se sustenta la
dramatúrgia dinàmica i,
paradoxalment, respecte a
la musicalitat, innovadora:
és en l’aparició dels can-
tants, en la del mateix cor
(que circula de cap a cap
d’escena) o dels pianos

que roden sobre tarimes
que es captiva la mirada i
es distancia dels clàssics
concerts «de faristol», com

defineix el mateix Santos.
L’estrena del muntatge va
ser al Teatre Mousonturm
de Frankfurt. A l’estiu, es

va incorporar el cor de Lie-
der Càmera al Festival
Castell de Peralada.

La direcció artística del

Teatre Lliure va proposar a
Carles Santos que, per a la
temporada 2009/2010, re-
cuperés un dels seus mun-
tatges insígnia: La pantera
imperial. El ressò d’aquest
treball, probablement, va
fer que la direcció artística
plantegés a Santos ser mú-
sic resident del Lliure, un
títol que avui continua re-
gentant, com és el cas de
Cesc Gelabert. No és ca-
sualitat que la reposició de
Santos coincideixi pràcti-
cament amb la del ballarí i
coreògraf In (goldenen)
Schnitt –La secció (daura-
da) I–, de Gerhard Bohner.

El músic i director presenta per primer cop a Barcelona en gran format el seu espectacle estel·lar

Santos ressegueix el rastre de la pantera
JORDI BORDES / Barcelona

● Carles Santos no ha deixat d’innovar
a escena. Habitualment, cada muntatge
seu parteix de la música per oferir un
univers d’imatges, de recursos sonors
que són el segell inconfusible de l’ar-
tista. El muntatge La pantera imperial
no té encara les referències més o
menys explícites sexuals (a La meua fi-
lla sóc jo el fal·lus era un element en
evolució). També a El fervor de la per-

● A Barcelona, fins ara, mai no s’havia vist
amb tota la seva magnitud La pantera imperial.
Quan es va presentar al Lliure, el 1997, la pro-
ducció es va haver de versionar per a la sala his-

Un instant de l’espectacle musical de Carles Santos. / ROS RIBAS

tòrica de Gràcia. Des d’avui i només fins di-
umenge, es proposen cinc úniques sessions a la
Sala Fabià Puigserver, ara sí amb tota l’ampli-
tud que l’espectacle de gran format requereix.
Carles Santos està satisfet de com ha resistit la

severança, Santos va introduir un au-
diovisual amb uns dibuixos que repro-
duïen un univers eròtic prou explícit.
Santos admet que cap d’aquests ele-
ments apareix en la peça del 1997. Però
«s’hi intueixen». El recurs dels bustos,
per exemple, es reproduirà a El compo-
sitor, la cantant, el cuiner i la pecado-
ra: un rostre de Rossini esdevé orinal:
Serà la baula escatològica perduda?

peça –i també els actors– aquests tretze anys de
parèntesi. I és que l’obra que parteix de les par-
titures de Bach es considera un dels primers
treballs de gran abast internacional, tot combi-
nant música amb imatges potents.

Iconografia «preeròtica»

● L’editorial Ara Llibres
estrena la col·lecció Sèrie
E, que pretén respondre de
manera pràctica les neces-
sitats pedagògiques ac-
tuals. Els llibres tracten
sobre els problemes edu-
catius reals amb què s’en-
fronten els pares en el mo-
ment de prendre decisions
que afecten l’educació
dels seus fills. La col·lec-
ció no només està adreça-
da als pares, sinó també als
educadors. Segons el seu

director, Joan Portell, són
«llibres pedagògics, d’au-
toajuda, escrits a partir
d’experiències basades en
casos reals que donen res-
posta a allò que els pares i
mestres creuen que saben
però que en realitat desco-
neixen». L’objectiu de la
col·lecció Sèrie E és arri-
bar a un públic divers in-
tentant que el lector se sen-
ti identificat amb aquestes
situacions narrades. Se-
gons Portell, «es tracta de
llibres oberts que no ofe-
reixen unes pautes fixes

d’autoajuda, sinó que par-
teixen de casos concrets
per arribar a donar respos-
tes generals». Un dels dos
primers títols publicats,
Com escollir escola?,
d’Anna Nolla i Montserrat
Segarra, és una guia amb
informació pràctica per al
moment de decidir un es-
deveniment tan complex
com ara escollir un centre
educatiu. El llibre conté
dades de centres, idearis,
models educatius i fitxes
pràctiques i ofereix pautes
genèriques per ajudar els

pares en la tria de l’escola,
més enllà del que s’intueix
a simple vista o en el mo-
ment de visitar l’escola.
L’altre títol publicat, Vull
un mòbil. Com educar els
nostres fills en les noves
tecnologies, de M. Lour-
des Fèrriz, és un recull de
situacions, recomanacions
i llocs web que apropen el
lector a les immenses pos-
sibilitats de l’ordinador i
internet. És un llibre orien-
tatiu i d’iniciació en un
moment en què la genera-
lització de les noves tecno-

logies ha deixat en fora de
joc molts adults. L’autora
posa atenció a la docència,
ja que es considera que des
de l’escola i l’institut és
des d’on esdevé real la re-
volució tecnològica, així
com també als adolescents
i els telèfons mòbils; a l’ús
de la videoconsola; als
xats, i a les xarxes socials
com ara Tuenti i Face-
book. Ara Llibres publica-
rà entre dos i quatre títols
anuals d’aquesta col·lec-
ció amb professionals
triats per Portell.

Els problemes dels fills explicats als pares
CRISTINA AZQUETA

Barcelona

● Sílvia Alcàntara va
guanyar ahir el desè
premi Joaquim Amat-
Piniella amb la seva
novel·la Olor de colò-
nia. El premi, convo-
cat per Òmnium Cul-
tural del Bages i l’A-
juntament de Manre-
sa, reconeix la millor
obra narrativa de te-
màtica social contem-
porània publicada
aquest any. El lliura-
ment, es va fer al Tea-
tre Kursaal de Manre-
sa, va tenir el comple-
ment de la música de
la pianista Laura Ca-
saponsa i les imatges
del camp de concen-
tració de Mauthau-
sen. / EL PUNT

MANRESA
Sílvia Alcàntara
guanya el premi
Joaquim
Amat-Piniella

● Després de finalit-
zar al gener, amb dos
plens al Palau de la
Música Catalana,
l’extensa gira de pre-
sentació d’Els millors
professors europeus,
el grup Manel iniciarà
avui a la sala Night &
Day de Manchester
una petita gira pel
Regne Unit, que tam-
bé els portarà diven-
dres a la sala Classic
Grand de Glasgow i
diumenge al Cargo de
Londres. Aquesta serà
la segona visita del
grup de Guillem Gis-
bert, Martí Maymó,
Roger Padilla i Arnau
Vallvé a la Gran Bre-
tanya, després d’ha-
ver participat l’any
passat en el festival
The Great Escape de
Brighton, un dels fes-
tivals de música inde-
pendent de referència
a les illes britàniques.
Un dels responsables
d’aquest festival, Dan
Legere, precisament,
ha firmat la nota intro-
ductòria del disc Pop
Rock from Catalonia
2010, amb el qual
l’Institut Català de les
Indústries Culturals
vol promocionar a
l’exterior artistes com
ara Maria Coma, Lo-
ve of Lesbian, The
Pepper Pots, Els
Amics de les Arts,
Manos de Topo i Ma-
zoni. / EL PUNT

BARCELONA
Manel emprenen
avui una petita gira
pel Regne Unit


