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No era un home, era un brui-
xot. I sent un bruixot era tam-
bé un piano. I, sens dubte, era
solar, malgrat certs ulls negres
de dona lluna que li va crear
Mariaelena Roqué. Vull parlar
del foc, de tots els focs de Car-
les Santos, que eren més ritual
que espectacle. I vull parlar-ne
perquè no he oblidat mai una
de les seves cerimònies i tam-
bé perquè als focs de Santos jo
sempre hi vaig voler veuremi-
tes o llegendes gregues batu-
des pels vents de Tràcia. I va
amarar la terra al voltant de la
pira funerària en què cremava
el cos de l’heroi. Vull parlar del
foc perquè acabo de veure el
cadàver de l’artista iconoclàs-
tic que, entre altres coses, va
saber explicar-nos laMediter-
rània, que amés de filòsofs ens
ha donat l’oli, el vi i el llagostí
de Vinaròs. I el porró, aquell
porró compartit que és tan im-
portant com les fugues de

Bach o les polifonies deTomás
Luis de Victoria.
No havia vist mai un mort

tan mort com Carles Santos.
Això vol dir que, malgrat les
notícies que m’arribaven d’ell,
no vaig voler acceptar mai que
aquell talent desbocat, des-
pentinat i vital, que tants esce-
naris va sotragar, podria des-
aparèixer algun dia. Intento
explicar aquí l’impacte que
vaig tenir quan vaig veure el
taüt auster i el seu cos cobert
amb una mortalla negra que
semblava voler intensificar la
mort. Només el seu potent cap
d’august genial, descobert,
semblava voler negar la reali-
tat evident. A Santos, que, se-
gons la dona amb gat, va lluitar
per una actitud, un llenguatge,
un ofici i una humanitat, el
vaig conèixer gràcies a Joan
Brossa. Va ser ell qui el va
convidar a no quedar-se en
geni, al piano de sempre, al
piano que agrada als pares i les

tietes, al piano que ja domi-
nava quan era petit. Santos
va entendre que havia de par-
lar amb el seu propi llenguat-
ge, sacsejant l’escenari i es-
pantant, només una mica, uns
burgesos que presumien de
sensibilitats i talents queno te-
nien. Burgesos de Barcelona,
falsos adoradors de Tàpies,
que ja no existeixen, perquè
ara l’espècie dominant és la
dels nou-rics barroers. Burge-
sos que van pretendre ser di-
rectors de cinema o músics
avantguardistes. I va ser en
aquella Barcelona burgesa
amb pretensions intel·lectuals,
cinematogràfiques i musicals
on va aterrar undia, procedent
de Vinaròs, un llagostí vital,
irònic i vestit amb camisa de
quadres anomenat Carles San-
tos. I ho va posar de cap per
avall. És a dir, que el de Vina-
ròs tenia molt talent. Potser
per això no va poder estre-

nar mai una òpera al Liceu.
Em pregunto si per home-

natjar Carles Santos deguda-
ment algun artista serà capaç
de concebre una cosa sem-
blant a aquella pira funerària,
però festiva, que ell va plantar
en una plaça de la lleidatana
Agramunt. En aquella ocasió
van ser dotze els pianos que
van cremar per evocar l’amic
mort, el pintor Josep Guino-
vart, que també era solar. I a
més d’aquells pianos cremant
amb intenció pagana, és a dir,
religiosa, no van faltar sopra-
nos i mezzosopranos grasses i
boniques, que expliquen mi-
llor la vida que els desamors
suats amb collaret de perles de
tres voltes deMaria Callas.
A Santos, com Brossa, l’ob-

sessionava la creu cristiana. I
el piano, ai, el piano li va robar
el carrer de la seva infantesa,
que llavors era el millor regal
que se li podia fer a un fill únic.
Gràcies, Carles.

Elpianobruixot
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Carles Santos, el genial músic que vamorir dilluns passat

cròniques a peu
ARTURO SAN AGUSTÍN

Carles Santos
El de Vinaròs tenia molt talent; potser per
això no va poder estrenar mai al Liceu

Elprofessorque
vaguanyarun
milióalpòquer
MARTÍ ROCA ES VA PROCLAMAR
VENCEDOR D’UN TORNEIG EUROPEU I VA
OBTENIR UN PREMI DE 1.115.000 EUROS,
DELS QUALS HISENDA ES QUEDA EL 50%

FEDE CEDÓ

Mataró

Martí Roca de Torres, als 36 anys,
fuig d’estereotips. La seva imatge
no enganya. És un professor d’eco-
nomia aplicat en un institut deMa-
taró. Casat, pare d’una nena i amb
una altra de camí, el pòquer li va
canviar la vida. “Vaig començar ju-
gant amb cigrons al Texas Hol-
dem”, recorda, fins que va poder
complir el seu somni i “guanyar di-
ners amb les cartes que l’apassio-
nen”. Va arribar al cim el 10 de no-
vembre quan es va proclamar ven-
cedor del torneig europeu més
prestigiós, el WSOPE que es va ce-
lebrar a la República Txeca, on va
aconseguir un premi de més d’un
miliód’euros (1.115.207).
Roca va accedir al torneig inter-

nacional gairebé per casualitat. Fa
cinc anys, coincidint amb el final
del contracte com a professor, va
decidir deixar les classes per dedi-
car-se a jugar al pòquer de manera
professional. “Ara, ambuna filla,no
sésihohauria fet”, reconeix.
Abansnohavia jugatmai aunni-

vell tan alt, si bé obtenia unbon sou

queda. “Renuncio a canvi de poder
estaramb lameva família i elsmeus
amics”,assegura.Rocanoesplante-
ja el pòquer com un simple joc de
taula.“Ésunjocmental”quemaino
deixa d’estudiar, fins a l’extrem de
contractar un entrenador personal
“ambmésnivellque jo”.Admetque
la seva formació hi té molt a veure:
“Sempre he tingut una ment molt
matemàtica i capacitat de concen-
tració”.
El joc de les cinc cartes és la seva

vida iaixíhovaentendre lasevado-
na.“Emvasaberescoltar ientendre
els meus arguments, hi ha una raó
matemàtica que em permet gua-
nyar, no és una ludopatia, és un es-
port mental”. Considera que el pò-
quer“hauriadesortirdelscasinos”i
estar equiparat a jocs d’habilitat
mental com els escacs o el billar. El
pòquersempreéspresentenlavida
d’en Martí Roca. Es lleva a dos
quartsdenouperacompanyarlase-
va filla a l’escola. A dos quarts de
deu davant l’ordinador per dedicar
dues hores a estudiar. Després juga
una hora, descansa i torna a jugar.
“Acostumoajugarfinsasispartides
alhora de 100 a 500euros”. Els diu-
menges juga algun torneig des de
les cinc de la tarda fins a les quatre
delamatinada“perquèésquanmés
jugadorshihaen línia”.
El futur? La seva capacitat analí-

tica l’impedeix desviar-se del camí
fixat. “Seguiré igual, però ambmés
seguretat econòmica, que em per-
metrà estarmenyspressionat si de-
cideixo entrar en una partida més
gran,demil acincmil euros”.
Té fixada a lament la jugada que

el va portar a la glòria. Va ser a la fi-
nal que va disputar amb un italià.
Tenia dos cincs. El seu rival tenia
unamàmésbonaambunasiunajo-
ta. “Teníemel50%deprobabilitats,
peròamiemvasomriure la fortuna
quan va sortir un altre cinc” en una
delessetcartesquequedensobreel
tapet verd. “Només tenia un 9% de
probabilitats”, recorda.
Defuig els tòpics. “No recomano

el pòquer si no ets un apassionat”.
La gent desconeix la dinàmica que
hi hadarrere de les cartes. “Es pen-
senquesocmoltbooquem’hatocat
la loteria”.Niunacosani l’altra, “un
puntmitjà”.

PEDRO CATENA

El jove professor d’economia amaga la sevamà de pòquer aMataró

mensual jugant per internet. Ales-
hores va guanyar un torneig “de
diumenge a la tarda” i el premi va
ser participar en el gran esdeveni-
ment europeu. Només es va gastar
250 euros al satèl·lit d’una famosa
empresa de pòquer en línia i va ser
catapultat a la glòria. Del quantiós
premi, Hisenda es queda “aproxi-
madament un 50%”, cosa que no

trobajustaperquèelpòquerprofes-
sional no es considera una feina.
“Encanvi, si perdogransquantitats
ningú no em diu res”, lamenta. “És
injust.Ésunaactivitatde riscnore-
coneguda”,laqualcosajustificaque
“elsgrans jugadorsespanyolshagin
marxat a l’estranger”. Però ell es

És professor
d’economia a
Mataró, té 36 anys,
està casat i és
pare d’una nena

!!


