
La llum de 
Carles Santos  
està molt viva
La Sala Sant Miquel acull  

una nova mostra dedicada 

al gran artista vinarossenc

Relació absoluta. Santos va 

destacar des de nen com a pianista, 

l’instrument de la seua vida.

MEDITERRÁNEO

E
l geni volcànic de Carles 
Santos segueix emetent 
una intensa calor. Des-
prés de la seua desapari-

ció el 2017, que va commocio-
nar a l’àmbit de la cultura a tot 
el país, ell segueix il·luminant 
aquest món a través dels seus 
pensaments radicals, de la seua 
transgressió, la seua llibertat. És 
impossible definir la persona-
litat artística del vinarossenc, 
creador que va trencar totes les 
fronteres gràcies a aquest uni-
vers renaixentista tan personal 
i enigmàtic.

Fill d’una família de metges i 
farmacèutics, sense la menor vin-
culació artística, Santos va desta-
car de molt nen com a pianista. 
Es va formar al Conservatori del 
Liceu a Barcelona,   on va acabar 
la seua carrera als 14 anys. «Una 
mica més tard es va imposar un 
parèntesi en el qual, senzilla-
ment, es va dedicar a gaudir de la 
vida i a muntar amb moto», com 
escriu la periodista Marta Cerve-
ra, qui prossegueix recreant la 
vida personal de Santos assenya-
lant que va ser poc després quan 
decidir ampliar els seus estudis 
als Estats Units. Allà entraria en 
contacte amb un referent de la 
música contemporània com Jo-
hn Cage. «El 1961 va iniciar la 
seua trajectòria artística com a 
pianista amb un repertori del se-
gle XX que va abandonar als 70, 
per dedicar-se a la creació de la 
seua pròpia obra com a compo-
sitor, intèrpret, director i perfor-
mer», explica Cervera. «Visualit-
zo el teatre a través de la músi-
ca», deia l’artista de Vinaròs amb 
aquesta veu tranquil·la que feia 
servir fora d’una escena on dona-
va curs a la seua creativitat irre-
verent, furiosa i apassionada.

LLIBERTAT TOTAL

Marta Cervera recorda que San-
tos va ser col·laborador en el 
grup Fluxus, per als que va crear 
algunes performances. Així ma-
teix, va ser un protegit del gran 
Joan Brossa, «amb qui va compar-
tir la seua mirada creativa lliu-
re i transversal, així com el seu 
maldestre amaniment indumen-
tari», assenyala la periodista. No 
era d’estranyar, per tant, que 

Santos es traslladés d’una forma 
natural des de l’art i la música 
fins a l’escena, fins al punt de po-
der considerar-lo l’inventor del 
concepte d’òpera-circ. Algunes 
de les seues propostes teatrals 
d’aquells primers anys de la dè-
cada dels 80 van ser Beethoven, si 
tanco la tapa què passa? (1982), Mi-
nimalet, minimalot (1982), Té xina, 
la fina petxina de Xina? (1984), La 
boqueta amplificada (1985) i Mise-
ricòrdia Ubach (1986), el primer 
dels seus treballs amb l’artista 
plàstica Mariaelena Roqué, fidel 
col·laboradora durant anys, fins 
que la parella es va dissoldre.

CREATIVITAT

Des de llavors, recorda Marta 
Cervera, «va portar a escena di-
versos espectacles generalment 
amb música, guió i direcció es-
cènica propis». Entre ells destaca 
Asdrúbila (1992, el mateix any en 
què va compondre les fanfàrries 
de la cerimònia inaugural dels 
Jocs), òpera amb direcció escèni-
ca de Pere Portabella; Figasantos-
Fagotrop, missatge al contestador: 
soparem a les nou (1996); La pan-
tera imperial (1997); Ricardo i Ele-
na (2000); L’adéu de Lucrècia Borja 
(2001), òpera amb llibret de Joan 
F. Mira que va inaugurar la no-
va seu del Lliure en Montjuïc; Sa-
ma Samaruck, Samaruck Suck Suck 
(2002); Lisístrata (2003), i El com-
positor, la cantant, el cuiner i la pe-
cadora (2003).

Una altra fita en la seua ca-
rrera va ser quan el Teatre Lliu-
re el va nomenar el 2003 com-
positor resident. «Santos era un 
artista total i singular, capaç de 
reunir l’escena i la música com 
ningú», recorda Àlex Rigola, di-
rector del Lliure en aquells dies. 
«Tot i el seu tarannà surrealis-
ta havia assimilat, per contrast, 
tot el rigor de la música», pros-
segueix Rigola. Així mateix, va 
treballar amb artistes molt dife-
rents, sempre explorant noves 
fronteres, i a través d’aquestes 
col·laboracions van sorgir mil i 
un projectes, com el que crearia 
el 1988, la música de Belmonte, 
icònic espectacle de Gelabert-Az-
zopardi i el 2011 es va unir a Ca-
boSanRoque , exploradors musi-
cals amb instruments inusuals, a 
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Referències. En algunes de les obres de l’artista vinarossenc hi han clares referència a alguns dels seus herois personal, com ara Johann Sebastian Bach, entre altres. 

CARLES SANTOS

Sara Llopis

Guinovart. Per aquest motiu en 
les entrevistes presumís en més 
d’una ocasió sobre el fet que cap 
casa de pianos s’atrevís a llogar-li  
un. Com veuen, una rara avis, un 
ésser únic en la seua espècie, al-
gú excepcional que segueix, des-
prés de la seua mort, deixant a 
tots amb la boca oberta.

EXPOSICIÓ EVOCADORA

El per què parlar ara de Carles 
Santos té a veure amb l’exposició 
que ahir mateix es va inaugurar 
a la Sala Sant Miquel de la Fun-
dació Caixa Castelló. Amb la 
col·laboració de la Diputació de 
Castelló, la Universitat Jaume I, la 
Fundació Caixa Vinaròs i la gale-
ria Cànem, aquesta mostra «evo-
ca la prolífica obra d’un expert en 
avantguardes, entre la transgres-
sió i la crítica social, sense perdre 

de vista la investigació en les ar-
ts escèniques, amb l’objectiu, un 
cop més, del reconeixement a la 
trajectòria i personalitat extraor-
dinàries d’aquesta figura irrepeti-
ble, artista imprescindible i crea-
dor integral», com bé afirma Al-
fredo Llopico, gestor cultural de 
l’entitat castellonenca.

A través de les obres exposades, 
pianos intervinguts, audiovisuals 
i cartells d’algunes de les seues 
produccions, el públic és cons-
cient de l’extraordinària imagi-
nació del vinarossenc universal, 
guanyador de prestigiosos reco-
neixements al llarg de la seua ca-
rrera com el Premi Nacional de la 
Música, diversos Max, la Creu de 
Sant Jordi de la Generalitat de Ca-
talunya, la Medalla d’Or del Cer-
cle de Belles Arts i la Medalla de la 
Universitat de València... 

Músic, compositor, artista vi-
sual, escenògraf... El llegat que 
ens ha deixat és més que consi-
derable, doncs la seua trajectòria 
professional, com sabem, es va 
complementar també amb textos 
poètics, el disseny, l’obra gràfica, 
«i tot mig en el que pogués trobar 
un vehicle d’expressió de la seua 
creativitat, realitzant un recorre-
gut que va des de l’acció i la per-
formance fins al espectacle musi-
cal i l’òpera», diu Llopico. Parlem, 
doncs, d’un artista total, capaç de 
generar una obra única plena de 
referències artístiques, estètiques 
i ideològiques, i que sempre, des 
del primer dia, ha generat un 
discurs sobre els avatars i con-
tradiccions del pensament i de 
l’avantguarda artística. H

Maquinofobiapianolera, i també va 
estrenar a Temporada Alta Schu-
bertnacles humits.

UN ÉSSER ÚNIC

Home molt poc ortodox, amb 
certes manies estranyes, en es-
cena sempre es mostrava ferot-
ge i implacable, imatge que es 
transformava completament en 
l’àmbit privat. En la intimitat, 
es va mostrar com algú proper i 
amb un gran sentit de l’humor, 
no tan salvatge com el de les 
seUes creacions. Els que el co-
neixien bé, ho saben.

Respecte al piano, se sap que te-
nia una relació d’amor-odi amb 
l’instrument i no hi va haver 
millor concreció d’aquest sen-
timent que quan va cremar 12 
pianos en una immensa falla a 
compte d’un homenatge a Josep 

Exploracions. L’obra ‘Maquinofobiapianolera’ la va realitzar amb CaboSanRoque. Trajectòria. Fotografia d’Oriol Maspons d’un jove i ja transgressor Carles Santos.

L’exposició està 
organitzada 

per la Fundació 
Caixa Castelló  
i altres entitats
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