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Carta blanca al geni de Carles Santos

pla (Dory Sánchez), una percussio-
nista que no té cap instrument de 
percussió a mà (Núria Andorrà) i 
una actriu a qui col·loca “en un lloc 
incòmode físicament”, diu la vícti-
ma, Mónica López, habitual dels 
seus inclassificables muntatges. 
Tanquen el cercle virtuós l’esceno-
grafia i el vestuari de Montse Ame-
nós. “Tots estem fora [de lloc]. No 
faig res. No toco el piano, ni canto, ni 
parlo. És difícil no fer res –es quei-
xa l’autor–. No tens on agafar-te”. El 
que sembla segur és que sonarà mú-
sica i que ha viatjat als anys 70 i al so 
brut de les cintes magnetofòniques. 

Mónica López explica que Santos 
s’ha mantingut pràcticament en si-
lenci durant les cinc setmanes d’as-
sajos, i ha convidat les intèrprets a 
explorar nous camins: “Si un actor 

fa una declamació perfecta, ell 
s’avorreix –diu López–. Busca 
que no prenguis decisions, que 
quan creguis que ho has trobat, ja 
no et serveixi. I l’esforç físic: 
quan estàs cansat no penses i et 
surten coses”.  

El director ha aconseguit l’ob-
jectiu: “Que l’obra no es pugui ex-
plicar –diu–. No hi ha argument; 
encara sóc de l’escola Brossa. I no 
hi ha referents socials. Però mu-
sicalment i culturalment hi ha 
moltes referències nostres. Els 
primers deu minuts al públic li 
costarà saber per on va. Superat 
això, cadascú tindrà les claus per 
fer-ne una lectura pròpia”. I el tí-
tol? “Patetisme es refereix a mi 
–afirma sense ironia–. Però hi ha 
competència”.e

La ballarina Dory Sánchez sobre l’escenari de Patetisme il·lustrat. MAY/ZIRCUS - TNC

L’artista estrena el visual ‘Patetisme il·lustrat’ al Temporada Alta i al TNC

ARTS ESCÈNIQUES

El director del Teatre Nacional, Xa-
vier Albertí, s’acosta a Carles Santos 
i el saluda amb un efusiu “Mestre!” 
seguit d’una abraçada llarga i dos 
petons. Després explicarà que el 
músic és un dels seus “ídols, mes-
tres, referents” a més d’“una figura 
clau de l’aventura escènica” de l’úl-
tim mig segle. “Sant Santos”, li diu. 
Elogis que secunda fil per randa el 
director del festival Temporada Al-
ta, Salvador Sunyer, que a més apro-
fita l’avinentesa per lamentar que 
“el país hagi sigut extraordinària-
ment injust” amb Santos perquè el 
Liceu encara no li ha encarregat una 
òpera. Una crítica a la qual s’apun-
ta sense mitges tintes Albertí.  

Davant els afalacs, el músic de Vi-
naròs, de 75 anys, manté un silenci 
entre indiferent i elegant, i assegu-
ra que això del Liceu “no és una ob-
sessió”: “Hi ha coses que passen i al-
tres que no”. Tan indesxifrable com 
quan parla del seu nou espectacle, 
Patetisme il·lustrat, que divendres 
s’estrenarà a El Canal de Salt i ater-
rarà a la Sala Tallers del TNC del 19 
de novembre al 6 de desembre.   

Després de llançar globus sonda 
afirmant que començaria l’especta-
cle destrossant un altre piano, final-
ment ha anat per altres camins. “Als 
anys 70 això tenia sentit i ara ja no”, 
afirma. El principal repte que s’ha 
imposat és la “precarietat conceptu-
al”. Hi intervenen un pianista sen-
se piano (ell mateix), una ballarina 
que no pot moure’s sobre un terra 
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El Cor de Cambra s’enlaira 
amb la ‘Missa Solemnis’

Missa Solemnis és massa gran, és 
massa colossal per interpretar-la 
només a partir d’una anàlisi de l’es-
tructura. És com l’espai: s’hi poden 
descobrir noves galàxies constant-
ment”. És la segona vegada que Spi-
nosi, el Cor de Cambra i l’Ensemble 
Matheus treballen plegats. Es van 
reunir per primera vegada el 2012 
per interpretar El Messies de Hän-
del a València. Entre els solistes que 
interpreten la Missa Solemnis des-
taca el baríton Florian Boesch, i 
també hi participen la soprano 
Adriana Kucerová, la mezzosopra-
no Josè Maria Lo Monaco i el tenor 
Topi Lehtipuu.  

La Missa Solemnis és molt exi-
gent tècnicament. L’Orfeó Català la 
va interpretar per primera vegada al 
Palau de la Música el juny de 1927 
per commemorar el centenari de la 
mort del compositor. “Hi ha una di-
mensió extraordinària. El preludi, 
que equival a la confessió, ens obli-
ga a mirar al nostre interior, i això 

acaba fent mal. I quan interpre-
ten el Benedictus, que correspon 
a la comunió, ploro, perquè hi ha 
una nota molt aguda que sembla 
que vingui del cel”, deia Spinosi. 
Beethoven, “que era creient i no 
practicant”, va recordar el direc-
tor, té poques obres religioses. La 
Missa Solemnis és la més signifi-
cativa. Hi va treballar cinc anys i 
reflecteix el seu acostament a la 
religió i el seu patiment per pro-
blemes de salut i econòmics.e

El director francès i fundador de l’Ensemble 
Matheus, Jean-Christophe Spinosi. PALAU DE LA MÚSICA

CLÀSSICA

“És una bogeria invertir tanta ener-
gia per només 90 minuts de música, 
per una obra tan efímera, però en un 
món com el d’avui, que pateix una 
crisi econòmica i social, dedicar tan-
ta energia a cantar una missa és me-
ravellós”, explicava el francès Jean-
Cristophe Spinosi poques hores 
abans de dirigir el Cor de Cambra 
del Palau de la Música, ampliat a 36 
veus, i l’Ensemble Matheus en la 
Missa Solemnis de Beethoven, que 
ahir a la nit es va interpretar per pri-
mera vegada dins el cicle Palau 100. 
A més d’actuar a Barcelona, els cors 
sortiran de gira per interpretar la 
Missa Solemnis al Grand Théâtre 
d’Ais de Provença el dia 18 i a la Kon-
zerthaus de Dortmund el dia 20.  

“Cal molt empatia. Cal fer un 
exercici d’introspecció, si no, no 
funciona –afegia el director–. La 
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Mística 
El director 
assegura que 
l’obra exigeix 
“empatia” i 
“introspecció”

Novetat 
“No toco  
el piano,  
ni canto, ni 
parlo”, avisa  
el director

Falcones és autor de L’església del 
mar. RUTH MARIGOT 

Ildefonso 
Falcones nega el 
frau a Hisenda: 
“Tot està pagat”

TRIBUNALS

L’escriptor Ildefonso Falcones es va 
desvincular ahir de l’entramat de so-
cietats a l’estranger a través del qual, 
segons la Fiscalia, hauria defraudat 1,4 
milions d’euros a Hisenda correspo-
nents al cobrament dels drets d’autor 
entre els anys 2009 i 2011. L’autor de 
L’església del mar va dir després de de-
clarar: “Tot és correcte, tot està pagat 
i ho acreditarem davant del jutjat”. 
Ahir també va declarar la seva dona i 
demà serà el torn del germà, Rafael. 

El fiscal detallava en la querella 
presentada al juny contra els tres fa-
miliars que, segons dades de l’edito-
rial Random House, el rendiment 
net de l’explotació de l’obra de l’au-
tor pujava per a aquells exercicis a 
4,4 milions i no a 375.650 euros, que 
és el que va declarar. Però l’escriptor 
ahir va al·legar que havia cedit els 
drets de les seves obres a diverses 
empreses abans de tenir èxit, perquè 
passava dificultats econòmiques i 
necessitava ingressos. La Fiscalia, 
en canvi, defensa que aquestes ter-
ceres empreses establertes en països 
amb una tributació reduïda, com Ir-
landa, Xipre i les Illes Caiman, no-
més servien per ocultar guanys a Hi-
senda, i que estaven controlades per 
la família Falcones.  

L’entramat hauria començat el 
2004, quan Falcones ven al seu pro-
pi bufet d’advocats els drets de L’es-
glésia del mar, que encara no s’havia 
publicat, per 3.000 euros. Un any des-
prés, el bufet ven el 80% dels drets a 
una empresa dominicana per 61.000 
euros. El 2006, encara amb el llibre 
sense publicar, una empresa del ger-
mà de l’escriptor signa un contracte 
per pagar-li 36.000 euros anuals pels 
pròxims 10 llibres a canvi del 80% 
dels drets. A finals d’aquell mes, aque-
lla empresa ven el 70% dels drets a 
una societat dominicana per 250.000 
euros. A més, una empresa irlandesa 
controlada pel germà és la cotitular 
dels drets d’autor en català i castellà, 
i una de xipriota és la titular dels drets 
en llengües estrangeres. “Hisenda ho 
sabia des del primer moment”, van 
dir fonts pròximes a l’autor, que va 
titllar el cas de “sainet”.e
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