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L’imaginari poètic proper al 

surrealisme de Joan Brossa és el

fil conductor d’un diàleg entre

l’autor i el músic Carles Santos a 

l’espectacle

Borssalobrossotdebro-
ssat, que el Teatre Lliure de

Barcelona programa entre el 8 i el

18 de maig. Santos ha comptat amb

els actors Mònica López i Josep

Maria Mestres, la pianista Inés

Borràs i el tenor Antonio Comas.

(Text: Adriana Clivillé)

arles Santos torna sovint a
Joan Brossa. En el seu nou espectacle com a
músic resident del Teatre Lliure de Barcelona,
Borssalobrossotdebrossat, el compositor i pianista
estableix un diàleg musicat amb el poeta, amb el
piano com a protagonista i a partir de textos i
poemes brossians. Santos és un dels músics més
autoritzats per fer aquesta pirueta, ja que va
col·laborar en diversos projectes amb Brossa,
amb qui compartia una deconstrucció del llen-
guatge i un ús de les paraules com a elements
més enllà del seu significat. La ironia del dadais-
me i la forta pulsió del surrealisme mediterrani
són identificatius de tots dos artistes, tant en els
poemes visuals com en les posades en escena que
acompanyen les partitures musicals. Per a Carles
Santos, Joan Brossa “sentia el plaer de la música
tant en el grinyol d’una porta com en el Tristany
i Isolda de Wagner”, i el qualifica de persona amb
“molt nas i moltes antenes” en una era sense
Internet. Un resistent, “que escrivia a llapis i viat-
java amb una ampolla de licor del polo”.

Santos reconeix que les seves primeres arrels
s’enfonsen en l’obra brossiana, i no és menor que
el músic iniciés la seva carrera com a pianista
professional a principis dels anys 60 amb la com-
posició i interpretació del Concert irregular, de
Joan Brossa, estrenada a Saint Paul de Vence,
Barcelona i Nova York per commemorar el 70è
aniversari de Joan Miró.

El vincle entre ambdós creadors té a veure

també amb l’ordenació de l’obra del músic, que
respon a la concepció poètica de Joan Brossa, per
a qui “el símbol de la vida no és un cercle, sinó
una espiral”. El caràcter transversal de la produc-
ció artística de Carles Santos i la versatilitat del
seu llenguatge per a l’escena, la música, el cine-
ma, la fotografia i la poesia visual li han permès
incorporar constantment elements a una creació
transgressora i que no deixa indiferent. Una obra
que s’ha definit com a “creació espiral, que res
respecta i res ignora”.

Com si es tractés d’una operació textual,
Santos despulla el llenguatge de contingut per
reduir-lo a la seva pura musicalitat. Amb això es
proposa fer música valent-se de la fonètica. “La
blasfèmia sona d’una forma determinada i, enca-
ra que et basis en una llengua o una altra, tothom
entén que estàs blasfemant”, apunta el composi-
tor, per a qui la blasfèmia s’ha d’entendre com un
dels pecats que marca la religió. Per a Brossa, “les
paraules són les coses” i per això eliminava el més
superflu del llenguatge, per atorgar categoria a
les paraules. Santos juga amb les paraules i la
seva fonètica, les col·loca de costat construint
frases sonores, busca provocar sensacions a partir
de determinades maneres de pronunciar, i posa
èmfasi en la força d’algunes consonants. Una
pràctica a la que també juguen els Accidents
Polipoètics o el poeta Enric Casassas i, amb
resultats ben diferents, fins i tot Pau Riba. Per a
Carles Santos “que una cosa tingui nom no vol

dir que existeixi; al contrari, moltes coses existei-
xen abans que se’ls assigni un nom”.

ALGUNES FIXACIONS. La religió, el sexe, els
vincles de poder i alhora el barroquisme, les
dimensions gegantines i el color mediterrani són
recurrents en els espectacles que porten el segell de
Carles Santos per al teatre. L’interès evident del
compositor pel surrealisme té alguns puntals, com
ara un ús transgressor de la música, el piano com a
instrument que requereix una disciplina, el càstig
associat al rigor i la gastronomia. L’element feme-
ní és sempre present de manera molt evident i
crua, mai subtil, així com el context mediterrani lli-
gat als propis orígens. Segons Josep Ruvira –estu-
diós de l’obra de Carles Santos–, l’imaginari del
compositor “està poblat per éssers inefables i buits
significants”. Ruvira explica que el caràcter del
músic sempre ha tingut un fort caràcter expansiu
en les seves manifestacions artístiques, en contra-
posició amb la relativa austeritat conceptual de les
seves primeres pel·lícules. L’exuberància acaba
tenint un gran pes en les peces teatrals i en la seva
fotografia i obra gràfica, que també transmet un
fort to dramàtic.

La interpretació musical i tota la producció
per a cinema, escriptura, poesia visual, fotografia
i arts gràfiques de Santos no es va enregistrar fins
ben bé passats els anys 80. Això fa que una part
important de la seva producció no es conservi,
resti efímera i resultat de la improvisació.
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Alguns dels actors assajant ’53 maneres de matar un capellà’ © Ros Ribas

Diàleg entre Brossa i Santos
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