
«Visc a Vinaròs, que ja no és un
poble petit. Al carrer del Músic
Carles Santos. Me’l van dedicar i
vaig decidir instal·lar-m’hi. Totes
les grans coses comencen per la
lletra m: mar, música i merda. Sí,
també es necessària. La Medite-
rrània? Sortir a pescar amb la bar-
ca. Visc a tocar del mar. I encara
que sembli un tòpic, veure sortir
el sol des del vaixell és del millor

que et pot passar. Anar al mar fa
por, molt més que sortir a l’esce-
nari el dia de l’estrena. I avui en te-
nim una». Eren les paraules del
músic i creador Carles Santos que
publicàvem en aquest diari el 5 de
novembre del 2009. Santos era
l’artista convidat de la Mediterrà-
nia d’aquella edició i aquella nit
obria el certamen amb l’especta-
cle Sis tenores i un senyor. Carles
Santos, un dels artistes més prolí-

fics i interessants de l’avantguarda
espanyola de les últimes dècades, 
va morir ahir als 77 anys.

L'Ajuntament de Vinaròs va co-
municar ahir el seu traspàs, per
causes que no han transcendit,
amb un comunicat on expressa
un «profund dolor» per la mort de
Santos. Compositor, cineasta, es-
cenògraf, fotògraf i creador textual
a més de pianista,  Santos va por-
tar a terme impactants perfor-

mances en alguns dels seus es-
pectacles, on barrejava la seva
passió per les arts amb l’erotisme
i la quotidianitat. Els anys 70 va
fundar amb el manresà Josep Ma-
ria Mestres Quadreny el Grup Ins-
trumental Català (GIC) i va conèi-
xer Pere Portabella, amb qui va
començar a treballar en el cine-
ma.  Des del 1978 es dedicava ex-
clusivament a la composició i in-
terpretació de la seva pròpia obra.
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Mor als 77 anys el creador Carles Santos,
artista convidat de la Mediterrània el 2009
Nascut a Vinaròs el 1940, era un apassionat del mar i un referent de l’avantguarda de les darreres dècades

ARXIU/SALVADOR REDÓ

CARLES SANTOS (1940-2017)
En el seu palmarès destaquen
fins a 12 premis Max, el Premi
Internacional Terenci Moix a la
trajectòria (2011), el Nacional de
Música, el Ciutat de Barcelona i la
Creu de Sant Jordi 
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Generadors • Compressors d'aire • Talladores i perforadores de formigó i asfalt 
Proyectors de guix i morter • Bombes, calefacció i deshumi�cadors

Martells i maquinària portàtil • Màquines de neteja • Jardineria i forestal • Etc...

LLOGUER I VENDA DE MAQUINÀRIA
servei post-venda

Camí de la Cova, 3
Manresa (08241)

Tel. 93 875 22 99

CALEFACTORS PORTÀTILS
VENDA I LLOGUER

Bateries
des de

20€

DESGUACES DEL BAGES

Camí de Viladordis, km 1,7 (08272) Sant Fruitós de Bages - Tel. 93 878 87 30

GESTOR 
AUTORITZAT 
N.: E-474.98

•  Gran estoc de recanvis d'automoció
• Servei de grua
•  Recollida de tot tipus de vehicles
• Desballestament autoritzat per la DGT. 
 Tramitació de baixa IMMEDIATA
•  Repartiment gratuït de material 
 per a professionals

Tel. 659 66 02 58

VENDA DE LLENYAVENDA DE LLENYA

Venda tot l’any
Servei ràpid i eficient

Comprovant de pes des de 50 kg fins a 26 tones

Repartiment des de la zona del Bages,
demani pressupost sense compromís

MANRESA
SEGONA MÀ

Compra i venda d'articles 
nous i de 2a mà

C/ Trieta, 1-3 (cantonada cra. Pont de Vilomara)
 Manresa - Tel. 610 94 03 62

300 m2 de botiga
Fem empenyoraments

GUIA DE 
SERVEIS 

PRÀCTICS

OFERTA
CUINA
5990€

OFERTA
BANY
2590€

Cra. de Vic, 76 Manresa - Tel. 93 836 21 66 - tug-dug@hotmail.com

TUG DUGReformes integrals

Projectes d’interiorisme

CANVI DE BANYERA PER PLAT DE DUTXA 750 €
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