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Carles Santos porta al Festival d'Edimburg la seva última obra

El músic, que va a la cita per cinquena vegada, prepara una nova creació

RAMÓN ABARCA

LONDRES.- És la cinquena vegada que Carles Santos estrena al Festival d'Edimburg. La seva obra El
compositor, la cantant, el cuiner i la pecadora es podrà veure des d'avui durant tres dies al King's
Theatre de la capital escocesa.
Santos, igual que Calixto Bieito, s'ha convertit en una presència fixa en aquesta mostra, considerada
una de les més importants del món. I això li dóna tranquil.litat. "Són molts anys venint. El públic ja em
coneix, sap el que li espera", explicava ahir moments abans de l'assaig general.
La seva primera estrena a Edimburg va tenir lloc l'any 1996 amb L'esplèndida vergonya del fet mal fet.
En aquesta ocasió ho fa amb una obra que ja fa mesos que es representa dins i fora d'Espanya, des
que es va estrenar l'any passat al Teatre Nacional.
L'obra és un homenatge a Rossini. A través d'un guió musical, Santos posa en escena diverses peces
del compositor oblidant-se "dels tòpics de sempre". En aquesta ocasió ha utilitzat obres de joventut i
religioses, deixant enrere la seva faceta més alegre i popular."Es tracta --diu-- d'una visualització
molt personal, molt intimista de la seva música".
La important presència catalana al festival escocès confirma una tendència que s'ha fet habitual els
últims anys. A més del muntatge de Santos, s'ha pogut veure una versió de La Celestina i una altra de
l'òpera Il trovatore dirigides per Calixto Bieito, i un nou treball del coreògraf Cesc Gelabert.
"És cert que la presència catalana és gran, però en realitat sempre som els mateixos", diu Santos,
que atribueix aquest fet als gustos del director del festival, Brian McMaster. El músic està molt agraït a la
mostra: "És un luxe ser aquí. Es tracta del festival més gran del món i suposa un aparador molt
important. A més a més d'aconseguir que es vegi el teu treball, es fan molts contactes".
A pesar de la frenètica activitat que li suposa l'enorme gira que està portant a terme amb El
compositor... (després de passar per Edimburg el muntatge es podrà veure al Festival de Tardor de
Madrid i a nombroses localitats espanyoles), Santos segueix treballant en nous projectes.
Al maig, estrenarà al Lliure La meua filla sóc jo, una petita òpera que reflexiona "sobre les coses que
no has fet, que no has volgut fer, o les que volies fer i no has arribat a fer". I el músic conclou: "No
tinc cap filla i la puc tenir a l'escenari, la puc crear a partir de mi. Sempre és un repte deixar de
ser un mateix, i jo vull ser la meva filla".
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Una imatge d'El compositor, la cantant, el
cuiner i la pecadora.
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