
Les sargantanes de l'empescador 

El temps, Àlex Milian (24/07/2017) 

Són molts els que el recorden a la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona dirigint 

una fanfara de tenores amb barretina i vestits de lleopard. Però la carrera musical de 

Carles Santos s'havia format a París i Suïssa amb mestres de piano de renom 

internacional. El futur de pianista clàssica va xocar contra l'avantguardisme del moment 

quan va trobar en Joan Brossa i li va dir “D’acord. Toques molt bé el piano. I, ara, què?”. 

 

 

 

Carles Santos tenia tres barques: la Maria Magdalena, la Sargantana i la Sargantaneta. 

La Maria Magdalena és al varador, la Sargantana ja no ix de port i 

la Sargantaneta navega sobre una olivera. Carles Santos diu a EL TEMPS que “al mar” 

s’ha d’anar “físicament preparat” i aquest temps ha passat: “Ja no puc navegar i la pesca 

m’ha deixat d’interessar. Ara visc de records, que tampoc està malament”. Però això 

només és cert pel que fa a la pesca. Als 77 anys, continua component i tocant el seu 

piano Bosendörfer a l’Auditori que porta el seu nom, instal·lat per la Fundació Caixa 

Vinaròs al carrer on va nàixer: Socors. 

A l’altre extrem del carrer, davant de la farmàcia de la família Santos, va nàixer en Carles 

l’1 de juliol de 1940, en plenes festes. Els crits de la mare van competir, diuen, amb les 

traques i els petards. En Ricardo i Elena, òpera autobiogràfica que porta els noms dels 

seus pares, el personatge d’Elena deia “Estic a un primer pis, a sota hi ha una/ farmàcia, 
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i acaba de passar una / traca per sota del balcó. Són les / festes del poble. Si fa falta, 

bramo / però prefereixo guardar els brams / per al temps que comença ara”. 

Els Santos, explica en Carles, era “una nissaga de metges i farmacèutics i una família ja 

molt interessada en la cultura: el meu pare pintava, per exemple. Ara els metges són 

diferents. Ja no miren al malalt sinó la pantalla de l’ordinador. Però en aquella època 

miraven l’individu i això els devia estimular”. 

Més que animar-lo a tocar el piano, opina que el van “embolicar” i als cinc anys ja tocava 

el piano: “A aquella edat, si tens un mínim de facilitat i ganes, aprens ràpid. Als 10 anys 

ja vaig fer un concert —la qual cosa tampoc és recomanable perquè és un poc perversió 

de menors”. 

 

 

En la conversa Santos destil·la la mateixa combinació de sinceritat i surrealisme que 

domina en les seves accions escèniques: veritat profunda i imatges sorprenents i 

torbadores. “Tenia una professora de música que era molt especial: tocava amb guants. 



Ja estava respirant Joan Brossa abans de conèixer-lo. Allò era surrealisme per a un xaval 

de cinc anys. Això als conservatoris no ho ensenyen”. 

La voluntat dels progenitors sí que imaginava un concertista clàssic, un virtuós amb frac 

i llacet potser. I tot menava cap a aquella fita: “Als 15 o 16 anys vaig guanyar una beca i 

em van enviar a París. Tenia professors aquí i allà. La família ho va fer el millor possible. 

Tot estava enfocat a tenir bon nivell pianístic. Però després la cosa va agafar un altre 

rumb”. 

Afegeix murri que la culpa va ser de “les males companyies”, com el Joan Brossa, “el 

pitjor de tots, el que més em va influir i més positivament”. Ha explicat molts cops que 

Brossa va ser qui li va dir: “D’acord. Toques molt bé el piano. I, ara, què?”. El va deixar 

de pedra. Era durant la gravació de la pel·lícula de Pere Portabella No compteu amb els 

dits, en la qual Santos va coincidir per primer cop amb el poeta visual. I li va canviar la 

vida. “Els músics —opina Santos— miren de tocar l’instrument el millor possible i prou. 

No preguntes per què ni què vol dir la música ni què significa, ni si la música ha 

evolucionat o no. Aquests conceptes a molts músics no els interessen. Jo, per les males 

companyies, vaig derivar cap a d’altres coses, me’n vaig anar a Nova York, m’hi vaig 

estar uns anys, i després, a Berlín: a buscar el peix allà on era”. 

Cap al 1968, amb 28, Santos se’n va a Nova York i allà coneixerà noves tendències —

John Cage, Alfred Schnittke— i s’empescarà una concepció pròpia de l’òpera i les arts 

escèniques. 

Quan torna a Barcelona, ja fa una altra cosa, amb un peu a la música, un altre al teatre 

“i tants peus com calgui allà on pugui”, diu Santos. Un dels fundadors de La fura dels 

Baus i actual codirector del grup, en Carlus Padrissa, recorda quan va veure Santos, per 

primera vegada: “Va ser l’any 1978, a Barcelona. Les poques coses enrotllades que feien 

en aquella època eren al Teatre Lliure de Gràcia. I gratuïtes. Allà vaig veure 

una performance del Santos amb música seua. Això era abans de formar la Fura dels 

Baus i ens va marcar el camí. Només sé que em va impressionar molt: la polirítmia... em 

va impressionar que pogués haver-hi un tipus de música així”. 

Sobre la influència del vinarossenc, Padrissa creu que va més enllà de la música: “La 

manera que té de dirigir els actors, una cosa molt física, també ens ha influït. Ell és el 

primer que ho va fer amb cantants. Nosaltres, ara, ja fa molts anys que també fem 

òpera i ell ha marcat el camí: com treballar físicament un actor. Al món de la música no 

hi ha altres referències clares. En aquella performance que vaig veure al Lliure ja ho 

tenia, això. Era una tendència, un moviment avantguardista que venia de Viena i de tot 

el món. Però nosaltres no ho vam veure fins que ho va fer el Santos”. 
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Notes com onades 

Tampoc la música de Santos és fàcil. Fins i tot en Carlus Padrissa explica que ell comença 

a entendre ara alguna de les lliçons del músic de Vinaròs: “Vam estar molt temps 

assajant uns al costat dels altres a la Tecla Sala de l’Hospitalet durant deu anys. I ens 

sentíem, perquè feien música i nosaltres també. I ara entenc per què deia que li 

agradava tant el Rossini. Ara precisament sóc a Pesaro [Itàlia], que és on va néixer 

Rossini. Ara estem preparant El setge de Corint i entenc per què ell deia que era tan bo. 

A mi no m’havia agradat mai, però ara que l’estic coneixent, hi veig el ritme i la força 

que Santos ha agafat i ha fet evolucionar. Aquesta força percussiva de les veus que tenen 

les obres de Santos... es nota que és herència de Bach i després, escènicament, de 

Rossini”. 

La Fura dels Baus també va coincidir amb Carles Santos en la inauguració dels Jocs 

Olímpics de Barcelona el 1992. Santos dirigia una fanfara daliniana de tenores tocats 

amb barretines i vestits de lleopard. “La part que va fer ell de la fanfara no ha perdut 

gens. L’escoltes ara i li passa el mateix que a la música que va fer per a nosaltres el 

Sakamoto. Són músiques clàssiques, ja. El domini de la melodia... Va agafar, com a 

valencià, l’essència de la cobla i aquella melodia que té, que torna a sonar, és l’essència 

del País Valencià passat a la idiosincràsia catalana”. 

La coordinadora de gestió cultural de la Fundació Caixa Vinaròs, Nati Romeu, ha estat 

col·laboradora de Santos durant els últims 20 anys. Explica l’obra del vinarossenc 
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didàcticament: “De vegades tenim una concepció del que és l’òpera que és la posada en 

escena d’un espectacle teatral molt preconcebuda. Jo considero que Asdrúbila és una 

gran òpera i que Ricardo i Elena també. El problema és que molta gent no entén el seu 

art. És com veure una obra de Miró o de Picasso, o fins i tot escoltar una peça 

de Xostakóvitx”. 

 La popularitat del geni 

Això no allunya Santos del seu poble. “Aquí a Vinaròs se l’estima tothom, perquè va pel 

carrer, se’n va a comprar el pa o al supermercat, i tothom el saluda. N’hi ha que 

reconeixen que no entenen la seua música però els agrada en Carles”. La gran fita de 

Santos per la capital del Baix Maestrat va ser fa 17 anys. Si hi havia cap esquerda entre 

la ciutat i el seu músic més reconegut es va tancar llavors: “L’any 2010, pel quart 

centenari de l’arribada de la relíquia de sant Sebastià a Vinaròs —explica Romeu—, 

l’Ajuntament va proposar al Carles Santos d’organitzar la celebració de la rebuda 

d’aquesta relíquia. Santos va organitzar un espectacle de carrer on hi havia també 

el Cesc Gelabert i hi va participar tot el poble. Tothom. Per què? Perquè era Carles 

Santos que ho demanava. I tot i que era un espectacle molt innovador, perquè s’havia 

de pujar a l’ermita a peu amb torxes, ho va fer tot el poble i encara es recorda”. 

La faceta de geni avantguardista no ha allunyat Santos del seu entorn social. “Molta gent 

—explica Romeu— li diu a Santos que és un geni i ell acostuma a respondre: ‘No, si tu 

treballessis les mateixes hores que jo, tu també series un geni’. És un gran treballador i 

té una creativitat desbordant”. 

El repte de Santos és ampliar el camp de visió. “Tenir un peu al teatre i on siga. He tingut 

una actitud molt oberta. No és fàcil però recomano aproximar-se a tècniques diverses i 

a personatges diversos. Cosa que ara no és així. Ara és tot el contrari. És tot mol tancat. 

Tot és molt justet. Només guanyar-se la vida perquè no hi ha diners i no sé què. Ara hi 

ha una vulgaritat, no sé si buscada o no”. 

Santos rebutja el conformisme sense atreviment ni risc; la grisor d’una crisi econòmica 

que s’estén a la creativitat artística. “Culturalment —explica a EL TEMPS— estem anant 

marxa enrere i amb poca solta. La música i tot en general. Culturalment estem passant 

un mal moment. La cultura en general, però la catalana en especial. Ara es parla de 

la cultura elitista de la pitjor manera. És un error plantejar les coses així. Després del 

que aquest país ha significat en la cultura, que ha representat una gran obertura molt 

interessant, on s’han produït fets importants, ara, sentir algú que parla de la cultura 

elitista en referència a avantguardes que han trencat motlles i li han donat una força i 

una personalitat i una presència internacional... És un país ric el nostre. Tenim per donar 

i vendre. Ara, pel que veig i sento, les coses no van per aquí”. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UsyV3lvyX74


 Un llenguatge propi 

“Déu de déu redéu que xuflegues...”. Carles Santos dicta i Nati Romeu transcriu, per 

primera vegada, un nou text seu. “... La marmolla virudall de conflexions rulleries i 

melasses”, continua Santos. Romeu pica i calla. I Santos se soprèn que Nati no caiga de 

cul del dictat. D’això fa més de vint anys: “Jo el coneixia prèviament —diu Romeu— 

perquè m’atreia el que feia Carles Santos. Quan ets jove, totes les transgressions 

t’atreuen, i Carles sempre ha fet uns espectacles que trenquen amb el teatre i els 

espectacles als quals estàs acostumat. En aquella època tenia un ordinador, un IBM i un 

dia el Carles em diu: escolta, que jo he de fer un text. Tu el picaries? I tant. I comença: 

‘Déu de déu redéu que xuflegues la marmolla virudall...’. I al cap d’una estona: ‘Què en 

penses?’. ‘Un text molt musical’, dic jo. I ell ‘No et sorprèn el text?’. I jo, no... Es va quedar 

sorprès que no m’estranyara i, a partir d’aquell moment, vaig començar a escriure tots 

els textos que anava fent, sempre que estiguera a Vinaròs”. 

Aquell text formaria part del projecte Claviguerot i, després, d’una escena de Ricardo i 

Elena, l’òpera dedicada als seus pares amb la qual reconeix que la seva relació “ja està 

assumida”. 

Ara Carles Santos prepara una obra sobre la gosseta que se li va morir, la Greta. “Estic 

treballant una obra gran dedicada a Greta, sí. Amb aquest animal vaig arribar a tindre 

una relació molt peculiar i em va costar acceptar-ho”. 

L’altra seva afició, sortir a pescar amb la barca, ja l’ha deixat córrer. 

Ara, explica la Nati Romeu, la Sargantaneta, la tercera barca de Carles Santos, és a les 

Garrigues, solcant una mar d’oliveres: “La Sargantaneta està a la Pobla de 

Cérvoles a ‘La vinya dels artistes’ del Mas Blanch i Jové: van instal·lar la barca damunt 

d’una olivera, ancorada amb ferros de manera que no fan patir l’arbre ni es veuen 

massa. Com allà sempre bufa el vent, es mouen les branques i sembla com si 

la Sargantaneta estigués navegant per sobre de l’olivera”. 

L’amor per la mar del Carles Santos s’explica perquè, diu, li recorda la música. “Sóc 

d’aquí. Jo veig el mar quan miro per la finestra. I m’agrada molt. Trobo que té molt a 

veure amb la música”. Per què? “Perquè comença amb la M. Com la mar. Després ja 

queda la merda. La música, la mar i la merda”. 

I seriosament? 

“La mar té la seva poètica”.  

 

http://www.masblanchijove.com/ca/lavinya.html

