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Carles Canut, pura vocació teatral
tempesta. Al final es va acabar que-
dant aquí, per actuar a L’òpera de tres 
rals, de Mario Gas, perquè va conèi-
xer la seva dona i perquè li van oferir 
interpretar el jutge Rafeques televi-
siu. La feina a Vostè jutja (1985) i les 
tertúlies com a aficionat de l’Espa-
nyol el van fer molt popular, així com 
altres papers televisius.  

Però casa seva era el teatre. El seu 
primer muntatge va ser La hermo-
sa gente, de William Saroyan, que va 
fer en l’època del Gogo Teatre Expe-
rimental que l’actor va fundar amb 
Santiago Sans a l’Institut d’Estudis 
Nord-americans i on es van incor-
porar després Gas, Carles Velat i 
Emma Cohen. Al llarg dels anys tre-

ballaria amb els principals directors 
escènics del país (Xavier Albertí, Jo-
an Ollé, Esteve Polls, Magda 
Puyo...), però no va deixar de defen-
sar també el talent més jove i les sa-
les petites (Burundanga, 1984, La 
Sra. Oliver). Mario Gas li va donar 
un dels seus últims papers a Sócra-
tes, on demostrava que era un gran 
actor que estava sempre al servei de 
l’obra i del personatge. “Tot i la seva 
qualitat, acceptava fer de suport del 
protagonista”, exalçava Josep Ma-
ria Pou. Un dels entreteniments 
preferits de les llargues gires com-
partides (perquè Pou el va dirigir 
també a La vida por delante i Truca 
un inspector) era jugar a posar a pro-

Mor als 74 anys l’actor i director del Teatre Romea, popular pel seu jutge Rafeques televisiu

va els seus coneixements teatrals 
enciclopèdics. El 2016 va rebre la 
Creu de Sant Jordi.  

Pinyol de la companyia Romea 
Carles Canut va actuar per primera 
vegada al Romea el 1968 amb El deseo 
cogido por la cola, de Pablo Picasso, 
i sobretot hi arrelaria gràcies a la pro-
ductora Focus, que el gestiona des 
del 1999. “Tenia dues dèries, el teatre 
i la família, i no sé en quin ordre. Ell 
volia dedicació plena al teatre, i nos-
altres també”, recorda Daniel Martí-
nez, president del grup Focus, que li 
va oferir un contracte fix el 1993. 
D’aquesta llarga relació amb Focus 
en destaca creativament una època 

Carles Canut anava cada dia a la se-
va oficina: el Teatre Romea. Hi tenia 
un despatx on llegia teatre, estudia-
va i organitzava els actes de la Fun-
dació Romea, que dirigia amb entu-
siasme des del 2006. La seva vida és 
indissociable de la història d’aquest 
teatre. Solia dir que fins i tot conei-
xia el fantasma de Margarida Xirgu, 
una aparició que els teatrers veuen 
passejar de nit per la sala. L’esperit 
de Carles Canut (Gerri de la Sal, 
1944) també hi perviurà. L’actor va 
morir ahir, quatre dies després de 
fer 74 anys, vençut per una batalla 
de dos anys i mig contra el càncer. 
Va lluitar contra la malaltia treba-
llant: volia arribar a Nadal per tor-
nar a l’escenari amb Adossats, el seu 
últim paper teatral, i abans, a prin-
cipis del 2017, havia assumit l’en-
càrrec de Focus de dirigir el Teatre 
Romea, una proposta inesperada 
que va entomar amb la mateixa hu-
militat, il·lusió i passió amb què en-
carava cada nova obra.  

El sector teatral lamentava ahir 
la pèrdua d’un gran actor, però, so-
bretot, d’un gran company que s’es-
timava el teatre. “No he conegut un 
home de teatre amb més vocació 
que el Carles. Les 24 hores del dia 
pensava en el teatre. Hauria fet qua-
tre obres a la vegada, volia tots els 
personatges, era desmesurat. Tenia 
una passió brutal pel teatre i tenia 
una gran cultura teatral”, explica-
va ahir un dels seus millors amics, 
Josep Maria Pou, amb qui es conei-
xia des de feia 50 anys quan tots dos 
van aterrar a Madrid per fer carrera 
teatral. Havia debutat el 1963, i el 
1970 Canut va entrar al Teatro Es-
pañol. Tres anys més tard se’n va 
anar a Veneçuela, on es va integrar 
a la companyia Rajatabla, de la qual 
va ser subdirector i amb la qual va 
recórrer una vintena de països.  

Va passar-hi una dècada i va tornar 
per treballar amb Núria Espert a La 
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Carles Canut al 
Teatre Romea. 
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Rafeques, ‘La barberia’ i Fra Tuck
El doblatge era una de les seves 

facetes menys conegudes, però si 
afinaves bé l’oïda era fàcil detectar 
la seva veu camuflada en petits pa-
pers, molt poques primeres espa-
ses, de desenes de pel·lícules i de 
sèries de dibuixos animats. Me’n 
recordo especialment del Fra 
Tuck de Robin Hood, príncep dels 
lladres. És el que tenen els films 

“Hola, Rafecas!” No importa que ja 
hagin passat més de trenta anys; s’es-
timava el seu mític personatge de 
Vostè jutja igual que el primer dia. 
Perquè l’acostava a la gent i el vincu-
lava amb el seu poble, cosa fonamen-
tal per a aquest actoràs d’enormes pa-
pers sobre l’escenari a qui la popula-
ritat va arribar gràcies a un programa 
de tele. Bé, no només a un. Va ser un 

dels membres il·lustres de La barbe-
ria, la tertúlia de futbol que es va in-
ventar Pitu Abril i on li encantava ex-
clamar als quatre vents que era peri-
co fins al moll de l’os. Ah, i els que con-
servem malaltissament a la memòria 
les sèries de TV3 dels anys 80 i 90 no 
podem sinó recordar aquella Agència 
de viatges en què compartia cartell i 
rialles amb el gran Ovidi Montllor.  

Televisió  
A ‘La barberia’ 
li encantava 
exclamar que 
era perico fins 
al moll de l’os

La casa de la família Canut a Ger-
ri de la Sal és al peu de la carrete-
ra que va de la Pobla de Segur a 
Sort. Res feia més feliç Carles Ca-
nut que la salutació alegre dels ve-
ïns del seu poble i els passavolants: 
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Admirat 
“Era directe, 
sincer, 
emocional i 
entranyable”, 
diu Bieito
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Juan Kruz Igerabide va obtenir ahir el Premio Nacional 
de literatura infantil i juvenil per Abecedari pipiridari 
(Cenlit). Escrita originalment en euskera, l’obra també 
ha sigut traduïda al gallec i al castellà.  

PREMIO 
NACIONAL A 
JUAN KRUZ

El Festival Internacional de Blues de Cerdanyola 
celebra fins al 7 d’octubre la seva 30a edició. Aquest 
any hi passaran artistes com Sol Lagarto, Watermelon 
Slim, Mike Vernon, Shirley Davis i The Soul Jackets.

30 ANYS DEL 
FESTIVAL DE BLUES 
DE CERDANYOLA

prodigiosa, del 2000 al 2010, en què 
va ser el nucli dur de la companyia 
Romea. Abans ja havia treballat amb 
Calixto Bieito (en obres com Galileo 
Galilei, de Brecht, i El rei Joan, de 
Shakespeare) i l’arribaria a dirigir en 
una quinzena de muntatges mítics, 
com El rei Lear, Macbeth, Peer Gynt, 
Tirant lo Blanc i Plataforma, que li va 
valer un premi Max. “Era pura pas-
sió, com un nen enjogassat. Sempre 
estava de bon humor, amb aquella 
ironia fina, aquella murrieria tendra. 
Podia fer broma abans de sortir a es-
cena però alhora tenia un rigor i una 
professionalitat increïbles. Era seri-
ós i entregat”, recorda l’actriu Àngels 
Bassas, que va formar part de la com-
panyia Romea. “Vam viatjar per tot 
el món durant molts anys. Vam pas-
sar moltes hores junts –recorda Biei-
to–. Sempre apassionat i entusias-
mat amb cada nou projecte. Era una 
persona directa, sincera, emocional 
i entranyable que es feia estimar per 
tothom. El Carles era un enamorat 
de la vida i el teatre”. Se’n va la vida, 
però queda el seu teatre.e 

generacionals, que et queden 
mil detalls incrustats al sub-
conscient.  

M’explica el seu cunyat, el 
gran amic Carlos Pérez de Rozas, 
que si d’alguna cosa positiva ha 
servit la llarga i dolorosa malaltia 
del Carles ha sigut perquè ningú 
hagi marxat ni un sol moment del 
seu costat: la seva dona, els seus 
quatre fills i els seus quatre ger-
mans. Pels racons verds del Pa-
llars Sobirà se sent, alt i clar, 
“Adeu, Rafeques!”e 

Un home de teatre  
de cap a peus

personatges brillants: de Galileo Ga-
lilei dirigit per Calixto Bieto a El Tigre 
de L’òpera dels tres rals, del Caliban 
dirigit per Jorge Lavelli a Mestres an-
tics dirigit per Xavier Albertí, de JB al 
Mono velludo... I no podem oblidar la 
magnífica etapa a Veneçuela, on es va 
convertir en un actor reconegut i de 
gran prestigi amb Rajatabla. El seu Se-
ñor Presidente dirigit per Carlos Gi-
ménez és sens dubte una fita del tea-
tre dels anys 70. Cine, doblatge, tele-
visió, gestió, teatre... Ens deixa un dels 
grans. 

Vam treballar junts moltes vegades, 
d’Asalto nocturno o Un sabor a miel a 
Las Troyanas i Sócrates. Vull acabar 
amb la imatge d’una gran escena: Sò-
crates (Josep Maria Pou) està adormit 
a la seva cel·la mentre espera la sentèn-
cia i l’execució. Clareja. El visita el seu 
amic, seguidor i protector. Els dos 
amics parlen entre ells amb total sin-
ceritat i tendresa. Pou i Canut estaven 
genials amb la seva simplicitat, delica-
desa i complicitat, i el gran Canut ens 
regalava tota una lliçó interpretativa 
suau, subtil, captivadora. Deixo volar 
la imaginació i el veig envoltat d’amics 
que ja estan flotant a l’espai, Carles Ve-
lat, Emma Cohen, Carlos Trias... Es-
tic convençut que formaran una com-
panyia de teatre allà on siguin. Carles, 
que els estels t’acullin. Ha sigut un or-
gull coneixe’t i ser amic teu.e

Opinió

El Carles ha sigut, a més 
d’un gran amic, un gran ac-
tor i un gran home: enèr-
gic, tendre, valent i amb 
una forta vocació de nete-

dat i honestedat, de coherència i entu-
siasme. Home del Pallars Sobirà, fidel 
a les seves arrels, a la seva terra, Ger-
ri de la Sal, i fidel al seu país. Home de 
família, entregat i enamorat. Home de 
teatre de cap a peus. La seva paleta de 
colors en la interpretació era fantàsti-
ca dalt de l’escena i durant els últims 
temps va desenvolupar una tasca bri-
llant al capdavant de la Fundació Ro-
mea. Ha lluitat amb força contra l’ad-
versitat i ha deixat la seva empremta 
en la direcció artística del Romea. 

Però el Carles també ha sigut un 
home molt popular: només cal recor-
dar el Rafeques i les seves tertúlies 
futbolístiques com a gran perico. Sí, 
ha tocat totes les tecles. I sempre bé. 
Però fonamentalment ha sigut el seu 
vincle amb el teatre el que el defineix 
millor. Des d’aquell Gogo Teatro Ex-
perimental Independiente fins a l’úl-
tima i magistral interpretació a Ados-
sats, el Carles ha assolit multitud de 

DIRECTOR D’ESCENA
MARIO GAS

Llàstima que l’última rèplica  
no fos a l’escenari

tres antics, de Thomas Bernhard, en 
què brillava pel seu posat seriós i lú-
cid. Com s’agraïa la seva veu profun-
da, la seva habilitat per projectar-la, 
com molt pocs ho fan ara. Però on 
Canut va créixer professionalment 
va ser a Veneçuela de la mà de la 
companyia Rajatabla, dirigida per 
Carlos Giménez. Ell ho recordava 
amb amor i calidesa. 

Canut era un actor versàtil i ha 
fet tots el papers de l’auca, però on 
el seu saber sorneguer esqueia espe-
cialment era en la comèdia. Va que-
dar clar quan, ja malalt però decidit 
a seguir fins al final, es vestia de do-
na a La Sra. Oliver (Teatre Tanta-
rantana, 2016) interpretant un ma-
lalt de càncer. “En realitat l’obra és 
un cant a la bona mort. Hauríem de 
morir com ens agradés, sense per-
dre la dignitat, sense deteriorar-
nos”, explicava en la presentació. I 
per a mi ho ha aconseguit. En acabar 
l’obra va sortir satisfet, amb un mig 
somriure a la cara: “¿T’ha agradat?” 
Em va preguntar. “Ets l’hòstia”, li 
vaig dir. I ho vaig escriure: “Canut 
mostra tota la seva saviesa interpre-
tativa manegant amb habilitat el do-
lor i l’escepticisme i jugant amb in-
tel·ligència la còmica sornegueria 
d’aquesta tragicomèdia”. Gràcies, 
Carles.e

Opinió

Potser és agosarat, però 
penso que l’únic que li 
pot haver sabut greu a 
Carles Canut és no morir 
en un escenari. Tot i que 

no morir hauria estat millor. No, 
Carles?  

El teatre era el més important de 
la seva vida, llevat de la família (li 
preocupava com mantenir-la, en 
una feina tan inestable), la passió 
perica –que compartíem– i el delit 
pel seu Pallars natal, on anava cada 
estiu a descansar i gaudir del bon 
menjar. Sí, Canut gaudia a la taula i 
a l’escenari fes el que fes i feia gau-
dir tant els qui hi compartien àpat 
com els qui l’escoltaven des de la 
platea.  

Lleial, generós, culte, bon vivant, 
amb sentit de l’humor i una mica fet 
a l’antiga, mai va defugir allò nou o 
el risc. D’aquí la seva etapa a la com-
panyia de Calixto Bieito al Romea 
en què es va entregar als reptes d’un 
director gens convencional en pa-
pers a Macbeth o L’òpera de tres rals. 
Recordo especialment aquells Mes-

CRÍTIC DE TEATRE
SANTI FONDEVILA

‘Vostè jutja’, 1985

‘Tirant lo Blanc’, 2008

‘Sócrates’, 2015

‘Adossats’, 2017


