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“Emocionalment
ha estat un
retorn a la
joventut,
però l’exigència
interna sempre
et fa buscar més”

Els
amants
del mur
a la Miró

La pel·lícula turca
‘Bal’, de Senih
Kapanoglu,
sorprèn a la
Berlinale

Una
ferma
candidata
a l’Ós d’Or

La Fundació
acull onze
intervencions
artístiques
sobre art mural

L’obramestradeSantos
El Teatre Lliure recupera la versió per a cor de ‘La pantera imperial’, una
reivindicació visceral del compositor de Vinaròs de la música de Bach

Marta Porter
BARCELONA

“Bach hauria d’estar prohi-
bit”. Així de contundent es
mostra el compositor i pia-
nista Carles Santos quan
parla del gran mestre de la
música clàssica. Per què?
Com? ¿No era el pare de la
música? “Pels efectes emo-
cionals que provoca”, res-
pon. “Quan l’estàs tocant,
les llàgrimes t’impedeixen
llegir la partitura”.

Des que va començar la
seva carrera pianística,
Santos ha viatjat amb un
petit bust de Bach per tot el
món. Primer es quedava al
camerino, amb els anys va
començar a sortir a l’esce-

nari, sobre el piano, i amb
La pantera imperial es va
magnificar i multiplicar
fins a l’infinit. La seva
dona, companya i respon-
sable de vestuari i elements
escenogràfics, Mariaelena
Roqué, ho té clar: “Santos
conviu amb La pantera i
amb Bach des de petit”.

La pantera imperial, per
molts l’obra mestra de Car-
les Santos, inspiradora de
la celebrada pel·lícula de
Pere Portabella El silenci
abans de Bach, torna a par-
tir d’avui fins diumenge a
l’escenari del Teatre Lliure
13 anys després de la seva
estrena. És la primera obra
de Santos que es reprogra-
ma i, encara que els seus es-

pectacles acostumen a
commocionar l’espectador,
amb La pantera aquesta
commoció adquireix un 9 a
l’escala Richter. “Amb Bach
passa una cosa molt estra-
nya que no passa amb cap
altre compositor clàssic, ni
Mozart ni Beethoven ni
ningú –assegura Santos–:
ha sortit dels àmbits nor-
mals i sempre que s’utilitza,
encara que sigui en coses
insòlites, guanya. Qualsevol
cosa que facis amb música
de Bach és magnífica. No és
una música que puguis es-
coltar afaitant-te. Li has de
dedicar atenció, t’ho recla-
ma. Fins i tot recordo una
discoteca que, quan volien
tancar, posaven la Passió

segons sant Mateu i tot-
hom sortia d’allà tranquil i
calmat. Pacifica les feres”.

Reivindicació visceral
La pantera imperial és un
espectacle visceral, dinà-
mic i actual, fins i tot furiós
i lúcid, que neix a partir de
sis compassos de la Fuga en
la menor que es desenvolu-
pen i desfiguren de totes les
maneres possibles, musi-
cals, conceptuals, visuals...
I el misticisme intrínsec a
l’obra del compositor esde-
vé aquí un misticisme sexu-
al, orgiàstic, pel que d’in-
trínsec té en l’obra de San-
tos. Dos pianos, un clave,
una pianola, una violinista,
tenor, soprano i ballarines

s’empaiten, xoquen, es de-
fugen i s’abracen en una es-
cenografia emmarcada per
28 bustos gegantins de
Bach. La pantera no expli-
ca una història, però hi apa-
reixen Anna Magdalena
Wülken, la segona esposa, i
Johann Nikolaus Forkel, el
musicòleg que va redesco-
brir el compositor, oblidat,
a primers del segle XIX.

Primera reedició
La reedició de La pantera
és una proposta del direc-
tor del Lliure, Àlex Rigola,
que ja avança que l’any que
ve Santos tornarà amb una
altra obra mítica, Belmon-
te, aquest cop amb Cesc
Gelabert. La novetat és que
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Mirador Ada
Castells

Un patrimoni
de
conveniència

El Tribunal Europeu de Drets
Humans d’Estrasburg va fa-
llar ahir a favor d’un editor

que havia estat condemnat a Tur-
quia per publicar, el 1999, una tra-
ducció de Les onze mil vergues, de
Guillaume Apollinaire. Li van
caure més de mil euros de multa i
la retirada de la publicació. En ca-
talà tenim el text traduït per Sergi
Pàmies ja fa quinze anys en una

edició de La marrana, la col·lecció
eròtica de La Magrana que va pas-
sar a millor vida perquè en els
temps pornogràfics que corren ja
res no ens impressiona. L’editor
Rahmi Akdas s’ha deslliurat de la
condemna per “publicació obsce-
na amb la finalitat d’excitar el
desig sexual de la població”, però
els magistrats d’Estrasburg, enlloc
de dir, sincerament, que no ente-

nen per què excitar el personal es
considera condemnable, s’han fet
un embolic d’aquests diplomàtics
tan ridículs. Han començat a dir
que les autoritats locals solen de-
terminar bé les exigències morals
de la població que administren,
però que han tingut en compte el
passat de més d’un segle de l’obra,
el fet que hagi estat traduïda a
moltes llengües i que s’hagi “con-

sagrat” gràcies a formar part de
la col·lecció La Pléiade. Tot ple-
gat ha elevat la gamberrada
d’Apollinaire a categoria patri-
monial. És clar que llegint-ne en-
cara que sigui un fragment, un
no pot deixar de pensar en la ria-
llada espaterrant del poeta si
sabés que els culs d’Alexine Man-
getout i la senyoreta Culculine
s’han tornat patrimoni europeu.

ROS RIBAS

fa més il·lusió és que, mal-
grat que hi ha actors nous,
recuperem molts dels in-
tèrprets que la van fer fa 13
anys, com el Cor Lieder Cà-
mera”, diu Santos. A qui ja
no esmenta, per obvi, és el
tenor Antoni Comas, que
ha participat en gairebé
tots els seus espectacles
des de fa vint anys.

“Pensava que faria un vi-
atge de retorn a la joventut
i que viuria les mateixes
sensacions, i en l’aspecte
emocional ha estat així,
però l’exigència interna
sempre et fa buscar més i
hem acabat prement en
coses que ens havien que-
dat pendents, de manera
que el resultat ara és una

Pantera més gran –diu
Comas–. A més, les actrius
són unes altres, o sigui que
les relacions que hi esta-
bleixes ara són diferents”.
El que no ha canviat és el
nivell d’exigència física que
Santos reclama als seus ac-
tors-cantants. “Físicament
és molt dur, és l’espectacle
més dur de Santos”, reco-
neix un home a qui inten-
ten ofegar mentre inter-
preta una ària.

La pantera és un espec-
tacle contundent, emocio-
nal i visual, però sobretot
és la plasmació d’un somni,
de l’imaginari que Carles
Santos ha creat a partir de
la figura i, sobretot, de la
música de Bach. ■

ara es representarà tal com
va ser pensada i estrenada
al Festival de Peralada el
1997, en la seva versió amb
cor i en un gran escenari,
cosa que no va ser possible
quan es va presentar al Te-
atre Lliure de Gràcia l’hi-
vern següent. “Aquí tenim
més espai per treballar,
cosa que s’agraeix, perquè
durant l’espectacle hi ha
molt de tràfic de pianos i pi-
anoles, i gràcies a la bona
acústica tampoc no cal am-
plificar les veus”.

A Santos li va faltar
temps per acceptar la pro-
posta, tot i que reconeix
que “en catorze anys en el
món del teatre s’han fet
moltes coses”. “El que em

PepGuardiola
vaserpetit

Fonalleras s’imagina l’entrenador de
nen i adolescent, i en destaca els valors

Ada Castells
BARCELONA

Ara el veiem omplint
d’emoció els estadis, però
l’entrenador del Barça, Pep
Guardiola, també va ser
petit. Josep M. Fonalleras
se l’ha imaginat a Les tres
pedres d’or i altres contes:
Josep Guardiola. “El llibre
és una aproximació molt
lliure al Guardiola petit.
Parteixo de bases reals i
concretes, però després en
faig una lectura libèrrima
amb una dosi de ficció per a
lectors a partir de 8 anys”,
explica l’escriptor.

El volum, de 64 pàgines
amb il·lustracions, forma
part de la col·lecció Els
Nostres Esportistes i els
Seus Valors, d’Edicions
SM. Són llibres solidaris ja
que cadascun dels esportis-
tes dels deu títols de la
col·lecció ha triat una ONG
que es beneficiarà de part
dels guanys del llibre. En el
cas de Guardiola serà Palla-
pupas, una ONG que treba-
lla als hospitals per millo-
rar la vida dels ingressats.

Fonalleras ha fet que la
idea bàsica del volum sigui
la predestinació, “per dir-
ho d’alguna manera, les
premonicions. En les tres
històries hi ha com un se-
nyal premonitori”. Així,
uns nens troben tres pe-
dres d’or per fer front a les
despeses ocasionades per
un trencament de vidres
de resultes d’un xut; un
nen es perd en el viatge
que fa de Manresa a Sant-
pedor; un noi té somnis
que no sap entendre: és ju-
gador del Barça, però no
entén què fa corrent vestit
de carrer, amb corbata i
americana, per la banda

d’un camp anglès o saltant
enlaire a Roma.

L’escriptor ens adver-
teix que sabem quin és el
final de la història del
Guardiola actual, però ara
veiem com era al principi:
“Un principi ficcionat, es-
clar, amb el nen i l’adoles-
cent Guardiola de protago-
nista, però que ens informa
que ja estava tot escrit des
del començament”.

Els valors que es desta-
quen al llibre, encara que
no d’una manera explícita,

són “el coratge i l’empenta;
la disciplina i la confiança
en un mateix, l’ambició per
anar més enllà i superar ad-
versitats i l’honestedat i
empenta personal que fan
possible la màgia”.

Fonalleras s’ha deixat
inspirar per la vida de Guar-
diola amb una frase de rere-
fons d’Albert Camus, que
havia fet de porter a Alger:
“Tot el que he après sobre la
moral i la conducta huma-
nes ho dec al futbol”. En al-
guns casos, així és. ■

Guardiola ha inspirat Josep M. Fonalleras per escriure tres
contes infantils aplegats en un volum ■ MARIA ÀNGELS TORRES


