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Adéu al mestre i amic Carles Santos María Dolores Miralles 

Aquest dilluns  passat ha estat un dia molt trist per 
Vinaròs perquè Carles Santos ens ha deixat. Què 
puc dir d’ell? Ha estat una persona senzilla, propera, 
amic dels seus amics, sempre disposada a ajudar-te 
en qualsevol iniciativa que li presentaves. 

Jo, com a regidora de cultura en la legislatura 2007-
2011, vaig tindre l’oportunitat de participar de forma 
més activa en molts des seus projectes. Recordo 
amb molt de carinyo, l’homenatge a Josep 
Guinovart, per al qual va idear una gran composició 
que va finalitzar amb la cremada d’una falla de 12 
pianos. També recordo el seu nomenament com a 
Premi Nacional de Música, així com la imposició de 
la medalla d’or de la UJI. En venen a la memòria 
alguna de les seues estrenes i concerts a les que 
vaig anar. En definitiva, no tinc paraules per explicar 
la seua genialitat. 

Però hi ha un acte per damunt dels altres que no 
puc oblidar i aquest és la celebració del Quart 
Centenari de la Relíquia de Sant Sebastià. Encara 
sento les seues paraules quan ens va transmetre 
que la relíquia no arribaria ni per terra ni per mar, 
sinó que podria vindre de l’eternitat, el buit o el 
silenci. No importava la persona que la portés, que 
arribaria amb la mà i la deixaria a terra, en una línia 
imaginaria que simularia la entrada al poble, i que 
allí estaríem tots, esperant en silenci. 

Santos, en aquell moment, igual que en molts altres, 
en vas fer emocionar, plorar i vas ser capaç de 
mobilitzar tot un poble en el Camí de Foc des de 
l’Arxiprestal fins a l’ermita amb torxes. Vas 
aconseguir unit tot un poble i contagiar-lo del 
sentiment i la emoció que tu senties per Vinaròs. 

Adéu, Carles, et trobarem a faltar.  


