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Teatre

L’actriu Mònica López i el 
compositor i artista Carles 
Santos es van descobrir l’un a 
l’altre fa set anys, amb l’estrena 
al Lliure del ma n c 
Brossalobrossotdebrossat, 
espectacle on el de Vinarós retia 
homenatge al seu mestre Joan 
Brossa. Anys més tard van fer 
Schubertnacles humits i ara 
estrenen al TNC Patetisme 
il·lustrat. “Quan em diu vine, ho 
deixo tot”, confessa López. 
“Sempre que veig un espectacle 
seu, surto tocada. I participar en 
una cosa així sempre és un plus 
per aprendre coses diferents. 
Sempre demana l’impossible. Si 
t’hi apropes una mica, bé. Si no, 
t’ho perdona”, afegeix. 

Els tinc a tots dos, un migdia 
assoleiat de novembre a Girona, 
on s’estrena oficialment 
Patetisme il·lustrat. Ella calça 
unes Martens i ell una camisa 
verda i groga, jovenívola. López 
assegura que Santos és “el més 
modern de tots” els artistes del 
país i es queixa que hagi estat 
una temporada en guaret, sense 
feina. Ell no es queixa. I protesta 
quan li demano si surt a 
l’escenari a fer l’indio. “Aquí 
surto poc. I com que es tractava 
d’una cosa patètica, havia de 
sortir jo a posar ordre”, se’n riu. I 
no aconsegueixo treure l’aigua 
clara sobre de què va aquesta 
peça nova. Tinc clar que aquell 
Brossa de fa set anys, que La 
pantera imperial, que el Tirant lo 
Blanc amb Calixto Bieito, són 
alguns dels millors espectacles 
que he vist mai. 

López ens avisa que els ha 
demanat a ella, a Dory Sánchez 
(ballarina) i a Núria Andorrà 

Carles Santos  
i la tendresa

El compositor i 
Mònica López es 
rifen d’Andreu 
Gomila parlant de 
‘Patetisme 
il·lustrat’, que arriba 
ara al TNC
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Tots les crítiques  
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01. 
CONILLET
El que fa Clara Segura amb 
aquest text de Marta Galán és 
d’una altra galàxia. Primer, ens 
posa el pèl de gallina. Després, 
ens estomaca. Per acabar 
convidant-nos a un plat de 
llenties. Sense compassió.  
� T. Lliure: Montjuïc. De dc. a dg.

02. 
UNA ALTRA PEL·LÍCULA
A Julio Manrique, David Mamet li 
va. I, per fi, ha aconseguit muntar 
un espectacle per a teatre gran 
que triomfa. Ens capbussa en els 
80, s’hi recrea i ens planta als 
morros un gran espectacle teatral.  
� Teatre Borràs. De dc. a dg.

03. 
PERHAPS ALL THE 
DRAGONS
La companyia belga Berlin es 
presenta a Temporada Alta amb 
un espectacle multimèdia que és 
l’avantguarda del teatre europeu.  
� Centre Cultural La Mercè 
(Girona). Ds. i dg.

04. 
MARITS I MULLERS
Si no han vist el duet Rigola-Allen, 
pensin que no s’hi estarà tota la 
vida. � La Villaroel. De dt. a dg.

05. 
AL NOSTRE GUST
Un nou collage de Broggi que 
s’ha de veure. � Biblioteca de 
Catalunya. De dc. a dg.
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(percussions) el màxim. “És 
exercici d’elit”, remata. 

Santos  afegeix que el gruix del 
xou és la seva obra dels anys 70. 
“Són peces molt repetitives, 
però tenen una curiosa tendresa, 
que potser ara ja no la tinc, ni 
tindré mai més a la vida. 
Commouen”, avisa. Té 75 anys i 
creu que ja pot ser una mica 
vanitós, mirar enrere i dir: 
‘aquesta obra que vaig fer fa 40 
anys és extraordinària’.“Les 
coses d’ara em surten com si 
tingués 18 anys. Estic com 
enrabiat. M’agraden més 
aquelles. Ara no em veig capaç 
de fer una cosa tendra. I hauria 

de ser a l’inrevés, no?”, afirma. 
Diu que la música d’ara no té 
pretensions: “No s’ha explicat 
què passa després dels 
clàssics. Ara hi ha un tipus de 
música que si se’n va la llum, 
paren de tocar... Hi ha 
compositors, però no tenen ni el 
suport dels intèrprets ni del 
públic. Aquest és el problema”.

El terme ‘patètic’, de fet, té 
una llarga tradició en la història 
de la música. Beethoven en va 
fer una sonata per a piano i 
Txaikovski va titular així la Sisena 
simfonia. Santos no va per aquí. 
Si troba aquelles expressions 
musicals romàntiques, ell es 
decanta per les psicològiques. I 
quan li comento la definició del 
terme al DIEC –“que desvetlla 
emocions vives, especialment 
penoses”– se’m rifa i diu que ho 
haurien d’haver mirat abans. Es 

fa gran i es veu patètic. López 
posa pau i ens avança que 
potser serà el xou més despullat 
de Santos que haurem vist mai. 
Durant els assajos, més que 
completar, ha anat traient coses.

Aquí hi ha textos seus. No hem 
d’oblidar que estem davant d’un 
espectacle teatral. “Sempre 
treballo des d’un punt de vista 
musical, no literari. Per tant, 
seria un error que aparegués al 
teatre com a autor teatral. Sóc 
un autor musical dins el teatre”, 
aclareix. El teatre li permet 
barrejar arts i tècniques i, 
sobretot, trobar un públic 
diferent, “un públic que és 
polivalent, que pot veure un 
espectacle de circ i La patètica 
de Txaikovski”. Imperdible.

‘Patetisme il·lustrat’ estarà al 

Les coses d’ara 
em surten com 
si tingués 18 
anys. Estic com 

BONUS TRACKS

LA BELLESA 
“La bellesa és a qualsevol lloc. No 

és un objectiu com a tal. Surt o 
no surt. Està o no està. Tenint en 

compte que la bellesa és estètica”, 
afirma el compositor.

LES DONES 
“Si em dediqués a una altra 

cosa també treballaria més amb 
dones que amb homes. Tenen un 
sentit del treball, de l’ordre, una 

intel·ligència natural”.


