
Ja em direu vosaltres què
n’ha de fer una dominatrix
com Déu mana d’un submís
que ha perdut la clau del
seu pírcing. Doncs el que
faria qualsevol de nosaltres
en el seu lloc: aplicar-li el
càstig sever que es mereix
i amenaçar-lo de vendre’l a
qui el vulgui, que sempre hi
ha persones sense manies
a l’hora de quedar-se un
producte deteriorat.
Un submís d’aquesta mena
resulta un ésser tan patètic
com reconeix ser-ho el
mateix Carles Santos. O com
ens vol fer creure que és per

justificar les condicions amb
què es presenta en el seu nou
espectacle: un pianista (i
no un de qualsevol, sinó un
pianista sensacional que ni
quan ha fet les gamberrades
més aparentment eixelebra-
des ha deixat de demostrar
el seu domini de les tecles)
que es presenta a l’escenari
sense el seu piano dóna
mostres d’un patetisme
similar al d’un submís un
xic insubmís que es situa
davant la persona a la qual
deu obediència incondici-
onal sense poder obeir les
seves ordres. Esclar que,
en aquest nou muntatge de
Santos, tothom es presenta

en unes condicions infames,
si tenim en compte que a
l’escenari hi tindrem també
una percussionista que no
disposa d’instruments de
percussió i una ballarina a la
qual Santos no té la delica-
desa de deixar-li una mica
d’espai estable perquè pugui
ballar com cal.

A parir panteres!
Això és el que sembla haver
exclamat el creador de La
pantera imperial –aquella
magnífica proposta plena de
caps de Bach en què preci-
sament el piano no parava
de dansar– a l’hora de plan-
tejar-se un muntatge amb el
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Quan una percussionista es queda sense instrument de percussió, un casc pot resultar forç

Es posa a la venda submís despistat
però encara en bones condicions
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MINUTS DEL SEU NOU

ESPECTACLE NO HI HA DÉU

QUE ELS ENTENGUI

qual sembla disposat a con-
duir la seva coneguda radica-
litat escènica fins a un punt
encara més radical. Quelcom
difícil d’imaginar, si tenim en
compte que, amb el conve-
nient suport del seu mentor
creatiu –el poeta Joan Bros-
sa–, Santos fa ja moltes dèca-
des que va enviar a parir pan-

teres totes les convencions
del que s’entén correntment
com a espectacle musical. Ai-
xò sí: sense perdre mai ni el
grau d’exigència musical que
contenen les seves partitures,
per molt tocades del bolet i de
lúdica disbauxa que puguin
semblar, ni el grau d’imagi-

nació arrauxada que reque-
reix el seu concepte de teatre
musical. Però, com us deia,
Santos aquest cop pensa anar
una mica més lluny.
De fet, Santos fins i tot

ha arribat a afirmar que
en aquest espectacle no fa
res de res, perquè ni toca,
ni canta, ni actua, tot i que
després ha reconegut que
alguna cosa sí que fa, però
que, si no la fes, tampoc no
passaria res. I a l’hora de par-
lar, Santos deixa que aquesta
feina la porti a terme una
excel·lent actriu com araMò-
nica López. Tot i que potser
ni amb ella (ben capaç de
donar cos i ànima a totes les
fantasies sadomasoquistes
que pugui imaginar Santos)
ens en sortim: el creador
afirma que els deu primers
minuts de la seva proposta
són una cosa ben complicada
d’entendre. Doncs caldrà
devorar-los amb la submissió
que Santos es mereix!
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