
46 LAVANGUARDIA C U L T U R A DIMECRES, 11 NOVEMBRE 2015

El músic i performer porta a Salt i el TNC ‘Patetisme il∙lustrat’

Unovni anomenatSantos
JUSTO BARRANCO
Barcelona

Es un ocell? És un avió?
No, és... Carles San
tos. Un ovni que so
brevola fa dècades

amb la seva música i les seves
performances el panorama tea
tral català i que de tant en tant
baixa a la Terra ambmuntatges
com Patetisme il∙lustrat, que
aquest divendres s’estrena al
Festival Temporada Alta –en
concret, al teatre El Canal de
Salt–i que el dia 19 arribarà a la
Sala Tallers del Teatre Nacio
nal de Catalunya. Un muntatge
ambunpianista–ell– sensepia
no, una percussionista sense
instrument de percussió, una
ballarina sense terra on ballar i
unaactriu instal∙ladaen la inco
moditat permanent i que ser
veix de veu del creador. Un ge
ni, Santos (Vinaròs, 1940), que,
per descomptat, ofereix una ro
dadepremsaextraterrestreper
parlar de Patetisme il∙lustrat,
“una obra que no es pot expli
car perquè no sé si té coses per
explicar. Arribat el moment, es
pot veure”, diu sense necessitat
de somriure.
Tot just començar la roda de

premsa el director del Teatre
Nacional, Xavier Albertí, li diu
“mestre, ídol i referent, clau en
l’aventura escènica d’aquest
país”. I el director del Tempo
rada Alta, Salvador Sunyer,
destaca que “aquest país ha es
tat extraordinàriament injust
amb ell”, entre altres raons per
què “el seu treball va cap a on
ha d’anar l’òpera avui però en
canvi els coliseus operístics no
li han encarregat res. Em costa
d’entendreho”.
“Quina arribada, no? Us heu

passat”, diu Santos amb la seva
divertida serietat habitual. I co
mença a no explicar el seu nou
muntatge. Per exemple, que no
crema el seu instrument favo
rit, protagonista habitual de les
seves obres, el piano: “No té cap

sentit, als setanta estava molt
bé cremarlo, ara no”. De fet,
aquesta vegada ni tan sols no hi
ha instrument, tot i que, apun
ta, “això no vol dir que ja no to
qui el piano, estic en forma, ara
mateix us podria sorprendre”,
etziba amb una mica d’eufòria.
I continua. “Alanovaobranohi

ha referències de tipus social ni
argument. Sóc de l’escola Bros
sa. I sóc vell. A l’obrano faig res.
Hi sóc i faig, però si no faig no
passa res. És molt difícil no fer
res.Ni toco el piano, ni canto, ni
parlo. Rebo alguna provocació,
alguna agressió, però res més”.
Sobre la música diu que “és

justeta, justeta”, només hi ha
“dues coses molt tímides dels
setanta, amb el preeco de les
cintes magnetofòniques, més
interessant que la d’ara, tan ne

ta”. “Quina és la música del se
gle XXI?”, es pregunta. “No ho
sabem ni ho sabrem mentre hi
hagi músics que quan marxa la
llum no poden tocar. En aques
ta obra si marxa la llum no pas
sa res. I si marxem tots nosal
tres, tampoc”.
Dit això, subratlla que està

“explicant coses així perquè
passi l’estona”, i que ell faria
“les rodes de premsa al revés,
quan ja hagi passat tot”. En
qualsevol cas, reconeix que el
patetismedel títol de la peça “fa
referència ami” i que “l’aconse
gueixo en alguns moments, el
que passa és que en aquest àm
bit hi ha molta competència”. I
acaba fort: “Lapocagent queha
vingut als assajos ens ha ani
mat, però no necessitem que
ens animin, ho tenim tot molt
clar”. Aquesta vegada somriu.
Després de la performance

per a la premsa, Xavier Albertí
l’acomiada deixantlo pels nú
vols: “Ha fet òperes comAsdrú-
bila i Ricardo i Elena, té un
coneixement profundíssim del
que és l’òpera contemporània.
Que el país no sigui ruc i el sàpi
ga aprofitar. De genis com San
tos n’hi ha pocs”.!
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Una escena de Patetisme il∙lustrat, que s’estrena a El Canal de Salt

Albertí i Sunyer
denuncien que
Catalunya no ha
sabut aprofitar el
geni de Carles Santos
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Mamère l’Oye de Ravel, Concert
per a violí núm. 1 de Prokófiev i
Simfonia núm. 1 de Xostakóvitx,
un recull de contemporaneïtat i
estètiquescoincidentsdecompo
sitors joves (35Ravel, 25Prokófi
ev i 18Xostakóvitx), amb la guer
ra del 1914 pel mig i, en territori
rus, nimésnimenysque laRevo
luciódel 1917.Unmónenestatde
canvis profunds que ens deixa
aquestes tresmiradesmolt sensi
bles,untretquehaquedatclaren
la versió de l’OBC amb el veterà
AntoniWit. Però sobretot ambel

so transparent, subtil, del violí
d’Isabelle Faust en el Prokófiev,
que va fer sentir el seu discurs
“encantant”,enactitudorfeica,el
tutti orquestral. Fraseig molt su
au al començament, bon treball
d’accents i rítmicaeloqüent,molt
bondiàleg amb les fustes (fagot) i
una tècnica sorprenent, van do
nar caràcter a aquesta obra per a
virtuosos que, alhora, no vamos
trar cap indici de vanitat. Ésmés,
d’acordambel cuidat tractament
orquestral regit perWit, Faust va
humanitzar el so de Prokófiev
que en l’inici del seu últimmovi
ment ja anuncia lamaneradel fu
turXostakóvitx.
I en aquest cas aquesta Simfo-

nia núm. 1mostra un compositor
d’una sensibilitat sorprenent en
elmaneig de la paleta orquestral,
plenadecoloritbencomprèspels
nostres músics, fins i tot en el

tractament de la corda, variada,
àmplia, amb recursos de fraseig
encantadors.Formidableaporta
ció a més de vents fusta (oboè) i
metall, i percussió, i un treball
molt cuidat per part del director,
que va assumir amb claredat els
plans del conjunt, els matisos de
distància en algunes frases i els
contrastosend’altres.
Wit és un director amb molta

experiència, de la vella escola di
guem, que va a la música per si
mateix, amb visions de conjunt
que li confereix la seva experièn
ciaisabentelquevol.I lasevalec
turadeMamère l’OyedeRavelva
deixar aquesta virtut impressio
nista de la claredat del relat, de la
ingenuïtat gairebé del conte in
fantil, subratllant colors i gestos
amb bona participació dels solis
tes. Un altre bon concert i digne
de subratllar la coherència del
repertori. Ravel és una bona oca
sió per fer pedagogia, peròmolts
dels protagonistes, per qüestions
d’organització de l’escenari, re
sulten invisiblesa l’espectador.!
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