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Abans que els Ramones
CRÒNICA The Dictators NYC va reivindicar el seu paper en la història del rock 

JORDI BIANCIOTTO 
BARCELONA

The Dictators van recordar dimarts 
a la nit a La 2 d’Apolo que el seu pri-
mer disc és anterior al debut dels 
Ramones. «Un grup que adoro, érem 
amics, però el nostre disc és de 1975, 
i el seu, de 1976», va precisar Hand-
some Dick Manitoba ressaltant el 
seu lloc en la història, com si pres-
sentís que, si no ho fa ell, no ho farà 
ningú. Sí, potser és necessari forçar 
una mica l’exercici de memòria trac-
tant-se d’aquest grup situat en una 
estimada plaça secundària de la his-
tòria del rock, que arriba a l’actuali-
tat en disposició d’oferir concerts vi-
gorosos i jovials, amb un halo de re-
sistència, com si el lema «ningú ens 
corromprà» estigués esculpit a dalt 
de l’escenari. 
 La banda ve de la cruïlla de ca-
mins de diverses tradicions, del 
rock’n’roll essencial al vandalisme 
de Detroit passant per la British In-
vasion, el surf, Phil Spector i el hard 
rock. Guitarres en peu de guerra i ar-
doroses tornades cantades per diver-

ses veus, encunyades en una època 
en què s’incubava el punk novaior-
quès. Amb un sentit de la diversió 
encarnat en textos com el de la més 
aviat cafre Pussy & money: «Sempre 
em fa una mica de por cantar-la per 
si hi ha feministes entre el públic», 
va ironitzar Manitoba.
 Només en queden dos membres 
originals: l’altre és Ross the Boss, 
guitarrista fogós, que als anys 80 es 
va passar al metal amb Manowar, 

i que a Apolo va compar-
tir funcions amb Daniel 
Rey, l’home que va firmar 
la producció de Halfway 
to sanity (1987), de Ramo-
nes. Andy Shernoff ja no 
hi és, però la seva absència 
sembla més preocupant 
en matèria compositiva 
(és l’autor de tots els clàs-
sics de la banda) que sobre 
l’escenari, on aquests The 
Dictators NYC, aquest és el 
seu actual nom oficial, en-
comanen passió rockera 
a dojo. Repassant tots els 

seus discos, en particular el primer 
(van arrencar amb Master race rock), i 
convertint la seva tardana Who will 
save rock’n’roll en indicador de les se-
ves preocupacions.
 Va ser una hora i quart de festí a 
cavall de The next big thing, Go girl cra-
zy, Faster & louder, amb alguns rescats 
d’aquell grup dels anys 90, Manito-
ba’s Wild Kingdom, del qual van for-
mar part Rey, Ross The Boss i el bate-
ria, J. P. Thunderbolt Patterson. H

33The Dictators NYC.

 

Santos va al límit a 
‘Patetisme iI·lustrat’
3 El músic no toca ni una nota en aquest nou muntatge

MARTA CERVERA
 BARCELONA

E
l nou espectacle del volcà-
nic pianista i composi-
tor Carles Santos (Vinaròs, 
1940) promet sorpren- 

dre. Patetisme il ·lustrat s’estrena 
aquest divendres a El Canal (Salt, 
Girona), al festival Temporada Alta i 
recalarà al TNC a partir del 19 de no-
vembre. Sense necessitat de destros-
sar cap piano, com s’havia anunciat, 
a Patetisme il·lustrat Santos reflecteix 
el seu moment actual i la seva visió 
de la creació musical al segle XXI. 
Santos col·labora amb l’actriu Móni-
ca López, amb qui ja va treballar en 
els seus anteriors muntatges Brossa-
lobrossotdebrossat i Schubertnacles hu-
mits, la percussionista Núria Andor-
rà i la ballarina Dory Sánchez. «Ara 
resultaria avorrit i no tindria cap 
sentit per mi trencar o cremar un pi-
ano. Això ja ho vaig fer als anys 70. Ja 
no m’interessa», diu aquest intuïtiu 
i inquiet creador. «Llavors passaven 
moltes coses estimulants. Ara és 
molt difícil estimular-me», admet.
 «En aquesta obra no faig res, que 
és una cosa molt difícil quan estàs 
en escena: ni parlo, ni toco el piano 

ni canto», comenta el polifacètic ar-
tista. La seva veu aquesta vegada ar-
ribarà a través de Mónica López, que 
interpreta una sèrie de textos que re-
flecteixen les seves inquietuds com a 
creador. Santos fuig del que és obvi. 
Els que treballen amb ell ho saben. 
«Aquesta obra és complicada perquè 
ens ha col·locat a tots en un lloc difícil 
i incòmode físicament per entrar en 
un món en què l’espectador enten-

drà el que vulgui», comenta López. 
«Encara que no hi ha piano, la músi-
ca hi és perquè Santos dirigeix l’es-
pectacle com si fos una partitura».
 «Aquesta peça suposa un enorme 
esforç físic, que és marca de la casa, 
per provocar la gent. Ja se sap que, 
quan estàs cansat no penses tant, 
surten coses que ni t’havies imagi-

nat i és més interessant», comenta 
López.
 Per exemple, la percussionista no 
disposa de cap instrument i la ba-
llarina s’ha de moure sempre sobre 
una base inestable, l’antítesi de la 
dansa. En una escena s’enfronta a 
una alfombra de sabates vermelles 
amb taló d’agulla.
 
COREOGRAFIES / Sánchez, coreògrafa i 
ballarina que ha treballat amb Vero 
Cendoya i amb La Intrusa, balla 
dos peces de Santos, una de piano i 
una altra vocal. «Aquest és el meu 
duo amb Carles Santos. És un honor 
treballar amb ell». Les dues peces  
daten de la dècada dels anys 70 i te-
nen un so diferent, «perquè proce-
deixen d’antigues gravacions fetes 
amb un magnetòfon», destaca el 
compositor. 
 El patetisme il·lustrat del títol de 
l’obra és una referència directa a l’au-
tor, confessa Santos, perquè en la pe-
ça no fa gala de res, 
sinó més aviat al 
contrari. H

ESTRENA A TEMPORADA ALTA

33Mónica López i Carles Santos, en el muntatge.

MAY / ZIRCUS / TNC

L’actriu Mónica 
López, la ballarina 
Dory Sánchez i la 
percussionista Núria 
Andorrà l’acompanyen

Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil 
o a e-periodico.cat


