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Santos juga 
amb les veus 
del Palau
3El Cor de Cambra interpretarà 
‘Cantúria cantada’ avui i demà

MARTA CERVERA
BARCELONA

E
l polifacètic compositor i 
pianista Carles Santos 
(Vinaròs, 1940) ha reunit 
les millors peces corals de 

les seves obres a Cantúria cantada, un 
espectacle que el Cor de Cambra de 
l’Orfeó Català presentarà avui i de-
mà al Palau de la Música. «El Palau és 
el sancta sanctorum de la música i el 
Cor de Cambra és un magnífic ins-
trument. Ha sigut un luxe treballar 
amb ells», afirma el creador, que ja 
ho va fer abans a L’adéu a Lucrècia Bor-
ja. Aquest inquiet, singular i origi-
nal artista segueix endavant amb el 
seu personalíssim segell malgrat la 

crisi. Té diversos projectes en marxa. 
«El següent serà la gravació de dos 
discos amb obres de piano. Fa temps 
que vull plasmar-les en disc».
 La sala del Petit Palau acollirà 
l’espectacle, presentat fa dos anys al 
Mercat de les Flors en el marc del fes-
tival Grec. Els principals canvis són 
l’espai, molt més íntim ara, i la in-
clusió de dos motets de Tomás Luis 
de Victoria, «a petició de Josep Vi-
la, director del Cor de Cambra», diu 
Santos. 

SENSE IMPACTE VISUAL / Que ningú es-
peri imatges d’impacte com les que 
ha ofert en els seus espectacles musi-
coteatrals com El fervor de la perseve-

músiCa Coral amb sEgEll propi

rança (2006), Sama Samaruck, Sama-
ruck Suck Suck (2002), La pantera impe-
rial (1997) i La meua filla sóc jo (2005), 
entre altres. «El tractament del cor 
és diferent de l’habitual però no bus-
co l’impacte visual. Ha arribat un 
punt en què fujo de mi mateix per-
què no vull que la gent capti només  
la part anecdòtica», apunta el músic 
valencià. «Vull que el públic es con-
centri en la música», afegeix. Per al 
Cor de Cambra, el repte és cantar 
movent-se a l’escenari, canviant els 

seus punts de referència quan nor-
malment estan disposats d’una de-
terminada manera que els permet 
escoltar-se. «L’interessant serà apre-
ciar com va variant el so en funció 
dels moviments dels intèrprets i del 
seu posicionament».
 Tretes de context les 14 peces co-
rals funcionen, adquireixen una al-
tra dimensió. «A l’unir-les crees una 
altra cosa però no importa gens per-
què tot enllaça. Hi ha una altra tex-
tura. És com si fos un mar de veus 

que es va transformant».
 No creu en absolut que la crisi 
ajudi a potenciar la creativitat. «La 
gent jove no pot treballar, no té es-
pais ni tampoc referents internacio-
nals perquè no arriben», critica. «En 
aquest país hi ha una tradició pe-
rò avui molts només segueixen per 
mantenir-se visibles. Aquesta situa-
ció a mitjà termini és perillosa, serà 
totalment insostenible. Que la cul-
tura estigui qüestionada és un mal 
símptoma». H

33 El compositor i pianista Carles Santos, la setmana passada, al Palau de la Música Catalana.
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