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Quan li preguntem a Carles Santos 
si l’altaveu totpoderós que 
protagonitza el seu últim 
espectacle, Schubertnacles humits, 
s’assembla a l’impertinent 
Hal9000 de 2001, una odissea a 
l’espai, somriu. “No hi havia 
pensat, però potser sí. El meu 
altaveu opina, canta Schubert, i 
pixa al mateix temps”, ens diu el 
músic, perfomer, compositor i tot 
el que vulgueu. El seu protagonista 
no té nom, com cap dels 
personatges del xou, però porta la 
veu cantant: “És un tòtem, un 
monstre que parla amb tothom”. 
Al seu voltant tindrà un 
personatge absent (Josep Ferrer), 
una actriu (Mònica López), una 
violinista (Cati Reus), una 
directora d’orquestra (Dolors 
Ricart) i un pianista (Santos), que 
viuran sota el seu jou.

I els urinaris de Finlàndia dels 
quals parla al programa de mà? 
“No  tenen cap mena de 
trascendència. Quan començo un 
espectacle, em demanen un text, 
però després la cosa sempre va cap 
a una altra banda”, ens comenta. 
Aquí, de fet, del que es tracta és de 
parlar del romàntic  Schubert i 
d’altres músics, com Mompou, 
Paganini i Wieniawski. Santos, de 
fet, ens confessa que Schubert, 
mort als 31 anys el 1828, és una de 

les seves passions de joventut, al 
costat de Bach i Rossini, i que 
mentre estudiava piano s’havia fet 
un fart de tocar les sonates de 
l’austríac.

Santos agafa de motiu central 
de Schubertnacles humits la 
simfonia Inacabada. Una peça 
que, segons ell, és “un símbol de la 

tristesa europea, de la tendresa, a 
banda de ser premonitòria de 
moltes coses”.  

Això no obstant, Santos deixa 
clar que no ha fet aquest 
espectacle trist –més aviat, al 
contrari–, ni  pensant en les hores 
més baixes de la política i 

economia europea. “No ho faig 
mai, això”, assegura, clar i 
valencià. De fet, Schubert va venir 
després, ja que el text és el primer 
que va sortir. Un text sense 
dramatúrgia,  al més pur estil de 
les accions brossianes, tot i que, 
aclareix Santos, a Brossa no li 
agradava gaire Schubert. Preferia 
“Brahms i coses així”. “De Brossa 
convé allunyar-se i has de saber 
fer-ho”, matisa el pianista. 

El que importa aquí és la música 
i totes les imatges que la 
imaginació de Santos sap 
construir. Després de 
Brossalobrossotdebrossat , La 
pantera imperial o Chicha 
Montenegro Gallery, qualsevol 
cosa que surti del cap de l’artista 
de Vinaròs ens sembla increïble. 
Fins i tot impossible. I esperem 
delerosos veure en escena un home 
de 72 anys que sembla un xaval. 
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Com s’ho fan els pianistes si tenen ganes de miccionar?

 Ja sé que no toca, benvolgut 
Senat, però a aquest 

espectador perepunyetes li 
agrada parlar de coses que no 
vénen al cas. I és que Barcelona té 
una peculiaritat que la diferencia 
de la resta d’Europa. No hi ha 
teatre municipal. Bé, em diran que 
el SAT! és municipal, i que el 
gloriós consistori participa en la 
gestió del Lliure i del Mercat de les 
Flors. Però els puc replicar que sí, 
d’acord, però que el coratjós 
escenari de Sant Andreu no és el 
Teatre Municipal de Barcelona, i 
que al Lliure i al Mercat, la 
Generalitat hi posa tants quartos 
com l’Ajuntament.

 Els temps de crisi són propics 
per a canvis de rumb, 

sacsejades, que així que ens fan 
recular, també ens permeten 
avançar. Sense fer massa soroll, 
Sergi Belbel ha creat una petita 
companyia al TNC, el somni èpic 
de Flotats. I estaria bé que 
l’Ajuntament, tan capficat com 
està a donar volada al teatre 
d’aficionats –sí, és de les seves 
principals preocupacions–, es 
plantegés el tema. 

 Aquí, a casa nostra, certa 
gent mira amb menyspreu 

Madrid. I cal dir que, sense entrar 
en criteris i resultats artístics, 
més subjectius que la valoració de 
l’últim film de Terrence Malick, 
ens passen la mà per la cara. I no 
ens estranya que els actors d’aquí 
estiguin fugint a la capital del país 
veí. A Madrid ciutat, senyors i 
senyores d’aquesta cambra, hi ha 
dotze sales municipals i/o 
autonòmiques! Dotze! I quatre 
sales estatals! I aquí, hi ha 
grandiosos teatres, un dels quals 
amb cert renom a Europa, que no 
tenen ni encarregat de material.

 La situació és tan lamentable 
i els actors, directors, i 

artistes diversos, tenen tan poc 
suport institucional, que hauríem 
de repetir la pregunta: hi ha algú 
diposat a defensar-los? La creació 
d’un teatre municipal a Barcelona, 
encara que fos modest, almenys 
seria un gest, una resposta davant 
de tant de hooligan. –Andreu 
Gomila
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