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El primer concert íntegre de 
Carles Santos sense el compositor

converteixin en una tradició”, asse-
nyala el director del Teatre Lliure, 
Juan Carlos Martel. Amb Prat a la 
direcció musical i Jordi Masó al pi-
ano, el concert reproduirà de mane-
ra fidedigna l’obra creada per San-
tos i estrenada el 2009 dins el cicle 
Radicals Lliure. “El repte més gran 
era fer Santos sense Santos i tradu-
ir aquella urgència de vida que tenia 
ell sense que hi sigui. Ell va obrir 
molts horitzons i camins, és impor-
tant que aquelles portes segueixin 
obertes”, destaca Prat.  

Sexe i religió: Santos en estat pur 
Al pianista Jordi Masó se li ha en-
carregat la tasca de posar-se en la 
pell de Santos. “Els intèrprets ens 
posem les disfresses que calguin”, 
diu Masó, que defensa que amb 
aquesta obra es pot prendre “les 
mateixes llicències que amb una 
peça de Beethoven”. Si bé a Pitur-
rino fa de músic el teatre és menys 
explícit que en altres obres, segons 
Prat, el públic es trobarà amb mo-
ments inesperats. “Aparentment, 
la situació és estàndard, però musi-
calment d’estàndard no en té res. 
Són 21 números inconnexos però 

amb vincles entre ells”, subratlla el 
director musical. 

“És un Santos en estat pur, in-
clou els temes típics de la seva obra 
com la religió i el sexe”, afirma Da-
vid Albet, que ha coordinat el con-
cert. Musicalment, Piturrino fa de 
músic és una composició minima-
lista, repetitiva i amb peces de re-
pertori tradicional com el pasdo-
ble. La transgressió s’obre pas a 
través d’objectes sonors com una 
serra mecànica, una trituradora, 
un mirall que es trenca i petards.  

Des que Santos va morir, el 4 de 
desembre del 2017, l’escena teatral 
catalana l’ha recordat amb concerts 
i espectacles que reivindiquen l’es-
perit transgressor i l’entusiasme 
enèrgic que el caracteritzava. A 
principis del 2018, el Lliure va mun-
tar Un Santos (sense el Santos), una 
festa escènica amb artistes que hi 
van treballar com a convidats. El 
Teatre Nacional de Catalunya tam-
bé va retre-li homenatge amb el 
concert SE’NS N’HA ANAT EL 
SANTos AL CEL, dirigit per Jordi 
Oriol i amb la participació de Or-
questra Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya (OBC).e 

Carles Santos, en una imatge d’arxiu, assegut a les escales del TNC. PAU CORTINA / ACN

El Lliure obrirà el 2020 amb el concert ‘Piturrino fa de músic’

El Teatre Lliure celebrarà l’entra-
da del 2020 amb un concert, però 
no hi sonaran ni valsos ni la Mar-
xa Radetzky. Per primera vegada, 
una obra del compositor Carles 
Santos –que va morir just fa dos 
anys– es representarà íntegra sen-
se ell. Els artífexs d’aquesta inici-
ativa són David Albet i Francesc 
Prat, que s’han aliat per portar a es-
cena Piturrino fa de músic en dues 
funcions, el 3 i el 4 de gener, al Te-
atre Lliure de Montjuïc. “Quan en 
Carles Santos era viu ja li dèiem 
que seria l’única peça d’ell que to-
caríem quan ja no hi fos –explica 
Albet–. Sort que en Xavier Piquer 
va preservar-ne la partitura. La 
resta de les obres de Santos són 
bastant impossibles de recuperar”. 

Piturrino fa de músic és la prime-
ra cita d’un cicle del Lliure, titulat 
Artefactes Musicals, a través del 
qual el teatre vol acollir propostes 
que combinin la música i l’escena. 
“Busquem formats híbrids no con-
vencionals i que aquestes cites es 
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...i Beckett  
va aparèixer a  

Dau al Sec

ARTS ESCÈNIQUES

‘Homenatge a Samuel Beckett’  
DAU AL SEC 222 DE DESEMBRE 

Q
uina seria la relació entre Samuel 
Beckett i la seva criatura Godot? 
Què es dirien? Com es tractarien? 
Doncs per saber-ho cal llegir l’obra 
Beckett i Godot, del dramaturg xilè 

Juan Radrigán (1937-2016), de la qual l’actor 
Pepe Zapata i el director Boris Rotenstein van 
fer una lectura la setmana passada al nou Dau 
al Sec que Mercè Managuerra ha obert al Po-
ble-sec, a Barcelona. Una lectura per recordar 
que el mateix dia de feia trenta anys va morir 
el gran dramaturg irlandès. 

Juan Radrigán és un il·lustre desconegut en-
tre nosaltres. Coses del teatre. I això malgrat un 
gruix de textos que han guanyat tots els premis 
del seu país amb un teatre de marcat caràcter 
social protagonitzat pels desposseïts. En 
aquest sentit, Beckett i Godot s’allunya aparent-
ment d’aquest temari per recrear el teatre de 
l’absurd en un homenatge no exempt d’humor 
que dona bon compte de la gran qualitat lite-
rària de l’autor, així com del seu profund ima-
ginari. I, com no podria ser d’una altra mane-
ra amb qui va crear un gruix de personatges que 
esperen sense saber mai què, el Beckett de Ra-
drigán espera alguna cosa en el subsòl d’un vell 
escenari abandonat. Segurament la mort. Go-
dot no és Déu ni res que s’hi assembli. És el seu 
secretari, potser, el seu ajudant de càmera, el 
que neteja i planxa la roba i el que aixeca el vol 
per sobre del trist existencialisme del mestre. 
Una conversa entre el creador i la seva criatura 
en què hi ha una mica de la biografia del Nobel 
i un conjunt de reflexions filosòfiques sobre 
l’ésser humà i, també, sobre Déu. 

El control dels silencis 
No sé si Rotenstein, al marge d’alguna apari-
ció en les seves propostes, havia assolit mai un 
personatge. A Beckett el coneixia bé. La seva 
posada en escena de L’última cinta de Krapp 
en els temps de l’extinta URSS li va suposar 
seriosos problemes, ja que Beckett era consi-
derat un autor decadent i, en conseqüència, 
prohibit. Li escau. Controla els silencis i és ro-
tund quan el text ho demana. Juga bé amb la 
innocència, quasi ingenuïtat, del Godot de Pe-
pe Zapata. Tots dos volen que d’aquí en sur-
ti, si els déus els són propicis, una funció sens 
dubte de notable interès.e 
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