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Quan els joves integrants de Cabo 
San Roque, especialistes a fer mú-
sica amb qualsevol objecte en des-
ús, es van unir a l’inquiet pianis-
ta Carles Santos van saltar espur-
nes. El grup, que celebrava el seu 
10è aniversari, va connectar de se-
guida amb el veterà compositor de 
Vinaròs, un torrent de creativitat 
amb 50 anys de carrera tan àvid 
d’experimentar noves sensacions 
com el primer dia.
 Junts van desenvolupar el sin-
gular espectacle Maquinofòbiapia-
nolera, estrenat en el festival Porta-
ferrada de Sant Feliu de Guíxols el 
2011 i que es va gravar a l’Audito-
ri. El cedé s’ha editat en un disc lli-
bre que es presenta aquest dime-
cres al centre d’Arts Santa Mònica. 
En el disc llibre s’hi mostren, a tra-
vés d’alguns textos i moltes imat-
ges, l’origen del projecte, les hores 
d’assaig, la tensió del dia de la pre-
sentació i el bon rotllo que s’ha cre-
at en l’equip.
 Cent seixanta fotografies de Fre-
deric Navarro il·lustren la trobada 
creativa entre el geni volcànic de 
Santos i la inventiva del grup ins-
trumental. Dissenyat pel mateix 
Navarro, fotògraf d’altres grups 
musicals, el llibre capta l’esperit 
que va fer possible el projecte des 
dels assajos fins als minuts previs 
a l’espectacle en què el pianista no 
va ocupar mai el camerino que te-
nia reservat perquè preferia estar 
amb la resta. Inclou des d’imatges 
de la seva primera trobada fins als 
difícils dies a la recerca de la inspi-
ració en un local de Poble-sec on 

el pianista treballava amb anorac i 
una gorra.
 «El procés de creació va abastar 
hivern, primavera i estiu. Vam te-
nir el Carles tocant amb un radia-
dor d’oli als peus o suant la cansa-
lada amb un ventilador al clatell», 
comenta Roger Aixut. Ell i tots els 
integrants de l’experiment han se-
leccionat per a EL PERIÓDICO qua-
tre fotografies i els seus comentaris 
les acompanyen.
 De tot el que han après amb el 
mestre valencià destaca: «Amb els 
fragments vocals de Maquinofòbiapi-
anolera, el Carles ens ha ensenyat la 
capacitat de la veu per transmetre 
energia d’una manera molt direc-
ta, així com el valor de la interpre-
tació per donar-li diferents formes». 
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La dimensió 
desconeguda
Cabo San Roque i Carles Santos repassen 
‘Maquinofòbiapianolera’ en un disc-llibre

VIATGE A L’INTERIOR D’UNA CURIOSA ALIANÇA MUSICAL

ASSAIG 3 «Com a grup instrumental la veu és un 
recurs que no havíem explorat. No sabíem que ens 
sentiríem tan còmodes. Les nostres cares mostren 
l’energia que es crea», comenta Roger Aixut.

ABANS DE SORTIR A ESCENA 3 «Cerimònia 
profana seguida fidelment cada dia abans d’entrar a 
l’escenari on ens esperen l’orquestra mecànica i 
companyia», apunta Laia Torrents.

EN ACCIÓ 3 «Auditori. L’orquestra mecànica, tres músics i un 
pianista incansable que es bat amb tot i contra tot. És com si fos 
una pel·li d’acció, amor i suspens», diu Pepe Seguí.

PORTADA 3 «Germinació de músics 
fòbics amb arrels púbiques i lubrificades en 
el fons dels nostres fons», diu Santos. 

la portada, on surten tots els intèr-
prets despullats, com si sorgissin de 
la terra, plens de vida. La foto de la 
portada és precisament la preferi-
da de Santos que aclareix orgullós 
que es va fer «sense photoshop». Es 

va fer un dia de primavera al Prat de 
Llobregat. «Una excavadora va haver 
d’obrir un forat d’un metre cúbic 
per poder plantar els protagonistes 
de Maquinofòbiapianolera, als quals 
després es va haver de desenterrar 

perquè poguessin sortir», recorda 
el fotògraf. La resta d’instantàni-
es –es van fer unes 8.000 fotos– es 
van captar de manera casual «in-
tentant molestar al mínim», expli-
ca Navarro. H

FREDERIC NAVARRO

El piano que es veu a la foto de l’as-
saig és un Kemble que Joan Saura [te-
clista i compositor] va deixar en us-
defruit per a aquesta aventura mu-
sical que ha obtingut grans elogis. 
«Va ser el segon piano que va ento-
nar Maquinofòbiapianolera al taller, 
el primer va ser un de coreà que vam 
trigar cinc mesos a afinar... I és clar, 
el Bösendorfer del Carles a Vinaròs, 
que és d’una altra lliga i que va ser 
d’on va sortir tot», explica Aixut.
 Cap de les imatges del disc lli-
bre va ser preparada a excepció de 

El treball es 
presentarà 
aquest dimecres 
al centre d’Arts 
Santa Mònica

  

  

Asfixiant descens a l’infern
CRÒNICA Jordi Bosch i Bea Segura es deixen la pell a ‘Blackbird’

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Al dramaturg escocès David Har-
rower no li tremola el pols per parlar 
de la pederàstia a partir d’un cas re-
al. I ho fa jugant-s’ho tot, potser mas-
sa, des de la primera frase de Black-
bird creant sempre una atmosfera 
asfixiant de la qual no s’escapen ni 
els dos protagonistes d’un duríssim 
relat ni el públic que assisteix a la 
seva venjança. El recurs del pas del 
temps, un fortuït retrobament 15 
anys després de la relació entre un 

home de quaranta i tants i la seva ve-
ïneta de 12 anys, aviat salta pels ai-
res. Ella es presenta a la fàbrica on ell 
refà la seva vida després d’estar qua-
tre anys a la presó. Ha passat molt de 
temps però sembla que va ser ahir, 
per com s’omplen de retrets a l’evo-
car els seus records, quan ell la va 
abandonar, de manera estúpida, 
abans d’entregar-se.
 Blackbird no ofereix cap moment 
de pausa. La noia assetja amb pre-
guntes el seu antic amant de la ma-
teixa manera com el públic es veu 

conduït a un tortuós descens a l’in-
fern. La posada en escena de Lluís Pas-
qual converteix l’espectador, amb la 
grada també il·luminada, gairebé en 
testimoni d’una confessió policial, 
d’aquelles que es produeixen sen-
se que els implicats siguin consci-
ents de ser vistos. Tots dos es planten 
en un espai desolat, l’esquerp i brut 
menjador de la fàbrica, per lliurar-se 
(sense èxit) d’un passat que van viu-
re com una història d’amor, encara 
que a ulls de la resta del món fos un 
flagrant cas de pederàstia.

ja i juga amb la idea de demanar al 
públic un veredicte a favor d’un o de 
l’altre. I ho fa fins al final d’una obra 
que va viure una estrena molt emoti-
va pel doble record per a Anna Liza-
ran i per al marit de Lluís Pasqual, 
mort el dia abans. H

 Jordi Bosch i Bea Segura es buiden 
en una interpretació a la mida d’un 
relat tan descarnat. Pocs matisos po-
den posar a dos personatges desespe-
rats per la motxilla tan pesada de la 
seva existència. Més matisos hi ha en 
el text de Harrower que es balance-

33 Bea Segura i Jordi Bosch, en una obra sobre la pederàstia i l’amor.
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