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cicle radicals

carles santos va al límit al lliure 
amb ‘Piturrino fa de músic’

MARTA CERVERA
BARCELONA

E
l cicle Radicals Lliure es-
trenarà demà Piturrino fa 
de músic, la nova proposta 
de Carles Santos (Vinaròs, 

1940), una obra de “piano concer-
tante”, segons el polifacètic mú-
sic valencià que per primera vega-
da col·labora amb el grup de músi-
ca contemporània BCN216. Com si 
es tractés d’un equip d’11 intèrprets  
–quatre de corda, cinc de vent i dos 
de percussió– que acompanyen San-
tos en la seva nova aventura. «Hi ha 
bastants solos de piano a l’obra, cosa 
que m’agrada perquè produeix una 
sensació de pànic», comenta el cre-
ador que ha recuperat el personat-
ge de Piturrino, el propietari del circ 
de la seva sorprenent aproximació 
a l’art circense de Sama, Samaruck, 
Suck, Suck.
 “El tipus de músic que necessito 
ha d’estar disposat a no fer el de sem-
pre. Ha de tenir la tècnica d’un mú-
sic de faristol, però ha de donar-ho 
tot, tocar totes les notes i prendre 
riscos, fins i tot físics, perquè s’ha 
d’anar amb les pulsacions al límit”, 
explica l’artista, guanyador de di-
versos Max i Premio Nacional de Mú-
sica (2008). Ha creat una exigent par-
titura que pot assolir uns ritmes en-
dimoniats.
 Com si es tractés de Benjamin 
Button, Santos evoluciona de for-
ma oposada a la resta dels éssers hu-
mans. Amb els anys, en lloc de rebai-

«Necessito tocar 
amb músics disposats 
a no fer el de sempre»,
diu l’artista

El polifacètic 
compositor estrena  la 
seva última obra amb 
la formació BCN216

xar el tempo, Santos l’augmenta, va 
més revolucionat que mai. «La mú-
sica d’aquesta obra és precipitada», 
explica. En els assajos ha insistit als 
seus joves companys –«sóc només 
dos anys més jove que l’avi de la per-
cussionista», confessa– en la neces-
sitat d’absorbir cada nota, d’interi-
oritzar la peça i “projectar-hi la seva 
personalitat”. Passatges molt ob-
sessius i repetitius s’intercalen en 
l’obra amb referències al passat, a 
grans obres de compositors tan dife-
rents com Bach i Schönberg. 

SENSIBILITAT FEMENINA// Santos va fer 
alguns canvis respecte a la llista ini-
cial de músics que David Albet li va 
proposar al principi a BCN216 per-
què no hi havia cap dona. El grup, 
que varia en funció de cada projec-
te, compta en aquesta ocasió amb 
quatre dones. “Una orquestra on hi 
ha dones sona diferent, perquè te-

nen una altra sensibilitat. Amb elles 
es creen dinàmiques diferents en un 
conjunt”, assegura Santos, que acos-
tuma a envoltar-se de dones en els 
seus espectacles.
 Malgrat programar-se a Radicals 
Lliure, un cicle de propostes poc con-
vencionals, Piturrino fa de músic és un 
concert d’una hora de durada sen-
se escenificació. Aquesta nova pro-
posta no té res a veure amb altres 
de més teatrals i operístiques com 
Ricardo i Elena (2000) i La meua filla sóc 
jo (2005). Piturrino Santos abandona 
el circ per fer un concert on l’espec-
tacle radica tant en la música com 
en esa relació amor–odi de Santos 
amb el seu piano, on la tensió es pal-
pa. Xavier Piquer exercirà de direc-
tor d’orquestra. «Sóc un director di-
rigit», assenyala conscient del pes 
del compositor en aquesta aventura 
i de la responsabilitat que implica te-
nir-lo tan a prop. H

33 Carles Santos, al piano, i els músics de BCN216, durant un assaig al Lliure. 

RICART CUGAT

Tres veterans coreògrafs, Montse 
Colomé, Santiago Sempere i To-
meu Vergés, s’enfronten a L’enig-
ma al repte de portar a la dansa 
la vida i obra de Caterina Albert 
(1869-1966), l’escriptora empor-
danesa que es va donar a conèixer 
amb  el pseudònim de Víctor Cata-
là. L’obra, que estarà a la Sala Ta-
llers del TNC fins al dia 31, reivin-
dica l’autora de Solitud, una dona 
avançada per a la seva època, amb 
tres visions diferents.
 «Tots, Colomé, Vergés i jo, ex-
perimentem nous camins en 
aquest espectacle», afirma Sem-
pere, coreògraf valencià esta-
blert a França des de fa 30 anys. 
«Mai havia fet una cosa tan nar-
rativa, ni m’havia endinsat en el 
terreny de l’humor usant el llen-
guatge del còmic», ressalta Sem-
pere. La seva peça beu d’Un film 
(3000 metres), novel·la del 1926 so-
bre la Barcelona de l’època. Tam-
poc s’havia enfrontat a un recita-
tiu tan llarg com el de L’Oca blan-
ca, poema que narra mentre balla. 
«És un autoretrat d’aquesta gran 
autora, una dona amb una vida 
accidentada que es va refugiar en 
l’escriptura».

VISIÓ MÉS CONCEPTUAL // La seva co-
reografia s’encadena amb la que 
introdueix l’espectacle, més con-
ceptual i simbòlica, de Montse 
Colomé, que també actua en la 
peça de Sempere. Completen el 
repartiment tres ballarins i tres 
músics. «La meva visió de Víctor 
Català uneix dues de les passions 
de l’autora, les paraules i l’arque-
ologia. M’inspiro en personatges 
d’obres com La infaticida, Drames 
rurals i Solitud», diu Colomé, core-
ògrafa versàtil que fa un any es va 
tornar a col·locar davant el públic 
a Fur(n). Una instal·lació de Toni 
Vergés –que es munta en el des-
cans– completa l’espectacle. H
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Un trio de 
coreògrafs    
reivindica 
Víctor català

M. C.
BARCELONA
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Joan Pera, transvestit de fruitera 
en el seu debut com a autor

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

«La meva vida és el teatre. No tinc ni 
caps de setmana lliures perquè no 
sabria on anar. M’estimo més pas-
sar-me les vacances sobre un escena-
ri». Així és la vida de Joan Pera, que, 
acabat El joc dels idiotes (a l’estiu ani-
rà de gira), ens explica ara al Condal 
com era la vida, molt diferent, de la 
seva mare. Es deia Roser i tenia una 

L’actor ret homenatge 
a la seva mare al Condal 
amb ‘La Glòria del mercat’

botiga de comestibles en una època 
en què botiguers i clients es coneixi-
en. Ens ho explica a La Glòria del mer-
cat, obra que va suposar el seu debut 
com a autor i que ja va protagonitzar 
Núria Valls el 2007. Ara és ell qui es 
transvesteix –«¡com piquen les mit-
ges!»–  dirigit per Víctor Muñoz. «Ni 
me n’adono, que faig de dona. No 
faig veu atiplada ni res, només vaig 
vestida així. El meu personatge, que 
simula parlar amb els veïns i el seu 
marit, evoluciona al llarg de 20 anys. 
És una dona lluitadora, sarcàstica i 
sense pèls a la llengua», informa l’ac-
tor, que expressa les seves pors da-

vant el canvi de registre. «Per prime-
ra vegada he de servir el text. És una 
funció sincera, com un sainet trist. 
No vull que sigui un drama però ho 
acaba sent». 
 També és una crítica a la deshu-
manització dels hàbits de la nostra 
societat. «Actualment la gent va al 
súper i no parla amb ningú. Jo sem-
pre defensaré les relacions interper-
sonals». A ell li encanta anar al mer-
cat. «Sé on he de comprar les millors 
fruites, verdures... Però la meva do-
na no vol que hi vagi perquè tots co-
mencen a preguntar-me coses. I no 
acabem mai».  H 33 Joan Pera, de fruitera en el nou muntatge del Teatre Condal.

TEATRE CONDAL

J El Festival de Música 
Contemporània d’Alacant 
acollirà Piturrino fa de músic el 
setembre i el març del 2010. La 
nova obra de Carles Santos es 
podria estrenar en el marc d’un 
altre certamen a Bèlgica amb el 
qual s’està negociant. 

J «Santos, com Miquel Barceló, 
no necessita el Radicals Lliure. 
La gent el va a veure on sigui 
però ens serveixen de ganxo 
perquè altres creadors vinguin 
al cicle», destaca Àlex Rigola, 
director del Teatre Lliure, del 
qual Santos és artista resident.
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