
Pianista, compositor, fotògraf, directormusical, dramaturg, realitzadorde films.Peròsobretot
eclèctic, provocador, únic.És, segurament, undels creadorsmés inquiets i sorprenents
de la culturaactual.Amésde lamúsica, la sevaaltramaneradeviureéselmar
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Quinmuntdepianosqueaquest artistaha arribat
adestrossar... Alguns els ha torturatfins al final fo-
radant-los ambunfilaberquí, clavant-los claus, un
perun, a les tecles; d’altres, sensepietat, els ha tirat
en caiguda lliure almar. Fins i tot els ha cremat.És
comsiCarles Santos (Vinaròs, 1940) establís una
menadecombat ambells.Que sónel seu instru-
ment essencial i l’element, potser,més emblemàtic
del seumón imaginari.

Però tambése’lsestima ielsavicia i elscuida i famés
de60anysqueels toca.Unavegada, ja fa tresdèca-
des, se’nvaemportarundecuaalmigdelMediter-
rani i llavorsva tocar iva tocar. “L’acústicaésmolt
especial.Unacosaaixí té sentit fer-launavegadaen
lavida,només,”assegura.

Elpiano ielmar.Lessevesduesmaneresdeviure.
“Jo tincunaopciómarinera iunaaltrademusical.
Nome’nquedacapaltra–afirma–.Viscalmar, al
meupoble, aVinaròs.Asobremateixdelmar, al
port. I aixòésaixídesqueerapetit. I empassaque
quanfadiesquenoelveig,honoto,m’honoto.Tinc
unasensacióestranyaalcos”, confessa.

Totaunavidaquesurta lamar.Perquèel seupoble,
ara janohoés tant, abanseramoltmariner, i saber
nedar inavegarerenduescoses fonamentals. “Tinc
unabarcapetitaquedevegadesnoés tanpetita ique
veigmoltgran. I surtoa lamar, encaraquemoltpoc,
perquènotrobotempsper fer-ho”, asseguraaquest
artista,quecadadiapassadueshoresalmenys
tocantBach.

“Lanavegació, comlamúsica, requereixunestat

d’ànim.Hasde tenirganesdesortir.Faanysvaig
tenirunprofessordepianomoltboquesempre
ensdeiaquesino teníemganesde tocar,quenoho
féssim.Ambelmarpassaelmateix, sino tensganes
denavegar,nonaveguis.Perquè totesduescoses
requereixenmolta implicació.Ara,perexemple
–afirmaseriós tot iqueentrerialles–, si veusque
me’nvaigd’aquí (la terrassade la seude laFundació
Palau, aCaldesd’Estrac,onvaparticiparen la8a
ediciódelFestivaldePoesia i+), ésperquènoemve
degust tocar ime’n tornoaVinaròs”.

Unagafa simbolitzaper aSantos aquesta implica-
ció ambelmar.Ens l’ensenya i l’agafa amb lesdues
mans i l’alça, benamunt, comsi l’oferís als déus.
“Ésunartefacte que s’utilitza als vaixells per agafar
coses quehancaigut almar, o boies queet queden
llunyoper aproximar-te a altres vaixells. Ésun
estri senzill peròmolt necessari, igual queunaclau
d’afinarouna tecla; si no laportes, almar, fins i tot
pots tenir problemes”.s

Tempsdolents
pera la lírica
Santos no para.
Abans de recalar
aCaldes d’Estrac
per participar en el
Festival Poesia i +,
va ser aAnglaterra.
Després va participar
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en elmultitudinari
concert celebrat
al CampNouper al
qual va recuperar la
xaranga que va crear
fa 21 anys per a les
Olimpíades.
A continuació,Mèxic.
“Anem treballant, tot

i que la situació està
fatal. Ara, fer coses
comença a ser un
luxe.
Demoment,
culturalment tot està
molt aturat. I tinc la
sensació que creadors
i intèrprets estan

reduint la qualitat
de les seves obres.
Ésmolt preocupant,
sobretot perquè no hi
veig cap possibilitat
de solució”.
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