
espectacles DISSABTE
56 21 DE NOVEMBRE DEL 2015

  

  

Partitura de maduresa
CRÒNICA Carles Santos torna a sorprendre amb ‘Patetisme il·lustrat’

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA

C
arles Santos mai deixarà 
de sorprendre’ns. A Patetis-
me il·lustrat, l’últim espec-
tacle del geni de Vinaròs, 

la seva desbordant imaginació torna 
a circular sense frens. El nou invent 
del multifacètic artista de 75 anys in-
tenta expressar, sense recolzar-se en 
un argument concret, la visió de la se-
va maduresa creativa i vital. Sense re-
nunciar a l’estètica i el llenguatge 
que el defineixen, el compositor, ci-
neasta i performer aconsegueix, una 
vegada més, sorprendre el públic de 
la Sala Tallers del TNC.
 Amb aquest muntatge, Santos es-
prem al màxim, en un intent de no 
repetir les fórmules expositives, el 
seu particular univers. Sense el seu 
còmplice piano, instrument que l’ha 
acompanyat sempre –no només com 
a mitjà per interpretar la seva mú-
sica, sinó també com a giny escènic 
que fins i tot ha arribat a destruir–, 
l’artista es presenta més nu que mai. 
Quan apareix en escena, gairebé 
sempre gatejant, no té ni tan sols un 
text on recolzar-se. El joc de silencis, 
moviments i gestos interrelacionats 
amb els de les altres participants en 
la producció és l’única arma d’ex-

pressió del seu desassossegant estat 
creatiu.
 En el seu afany d’anar un pas més 
enllà, Santos no compta ni tan sols 
amb una música instrumental de su-
port, més enllà de limitats passatges 
gravats per ell als anys 70 i d’unes al-
lucinants creacions percussives. Pe-
rò això no vol dir que l’obra no sigui 
en realitat una partitura de sensaci-
ons, emocions i fantasies. La màgia 
i el fetitxisme, expressat amb el ves-
tuari i les sabates de taló d’agulla de 
la dona, així com la pulsió poètica 

d’empremta brossiana són presents 
en la interacció dels elements que 
coexisteixen en aquest inqualifica-
ble espectacle.
 L’actriu Mònica López torna a 
ser una imponent musa, d’intimi-
dant i seductora presència, amb la 
qual Santos escenifica el seu fanta-

siós món. Ella recita, amb volcànica 
dicció, els escassos textos de l’autor. 
Apareix sola, fent crides a l’ordre i 
insultant el personatge del creador 
i compon amb ell alguns dels duos 
interpretatius més suggerents, com 
el de tots dos mossegant alhora un 
dels trossos del text que ha anat des-
trossant. Aquesta espècie d’escenifi-
cació a l’estil devórame otra vez és un 
moment d’alt voltatge eròtic.

PERCUSSIÓ AL CUL / Però hi ha molts 
més impactes, sempre de gran força 
narrativa i visual, com el d’aquell de-
ambular de l’estupenda Dory 
Sánchez, molt en la línia de Sol Picó, 
entre un mar de sabates. Aquesta co-
reografia, potenciada per l’esceno-
grafia de Montse Amenós, és un dels 
passatges més bells del muntatge, 
sense deixar de banda el de la gàbia 
on està tancada la ballarina assetja-
da des de fora per la percussionista 
Núria Andorrà, fins que totes dues 
completen dins una poderosa esce-
na de dominació. La implacable per-
cussió d’aquesta artista sobre el cul 
nu de Santos és un altre dels passat-
ges sorprenents d’aquest muntatge 
ple de metàfores que al·ludeixen a la 
visió patètica que el creador té de si 
mateix. Genial. H

El multifacètic artista 
esprem al màxim el seu 
particular univers a la Sala 
Tallers del TNC sense el 
seu còmplice piano 

Carles Santos, en un moment del muntatge ‘Patetisme il·lustrat’.
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‘Copla’ vestida de llarg
CRÒNICA Martirio, carismàtica a Apolo amb l’OJO del Taller de Músics

JORDI BIANCIOTTO 
BARCELONA

M
artirio celebra aquests 
dies un aniversari rodó, 
el de 30 años, doble com-
pacte i DVD que recorre 

la seva carrera i, abans d’embarcar-
se en la gira, es va permetre el luxe 
de compartir escenari, dijous a Apo-
lo, amb l’Original Jazz Orquestra del 
Taller de Músics. Al faristol, les coplas 
amb les quals un dia va capgirar la 
seva carrera, associant-les al jazz pe-
rò, sobretot, a un estil com a intèr-
pret que fon exuberància, ironia i 
fondària emotiva.
 Última nit del cicle Connexions, i 
sessió de gala amb els 17 músics de 
l’OJO acompanyant a plaer una Mar-
tirio que va viatjar fins a aquelles 
Coplas de madrugá (1997) a les 
quals va donar forma amb 
Chano Domínguez, i el seu 
hereu, Acoplados (2004). 
Aquest últim episodi, 
on va prendre part 
una big band, va ser 
el precedent del re-
cital, on el combo 
dirigit per David 
Pastor va em-
bolcallar Marti-
rio amb arranja-

i Tu eres mi marío, amb el piano en-
cantador de Jesús Lavilla com a còm-
plice, la va mostrar en la seva satíri-
ca esplendor, fent de dona pàmfila 
d’un home infidel.
 De nou amb l’OJO, uns Ojos verdes 
envoltats en arabescos de fantasia 
i La bien pagá, obrint i alçant el va-
no, desafiadora, sobre una suau, vo-
luptuosa, cadència de swing. «Copla 
vestida de llarg que espero que doni 
per a molt més», va celebrar Marti-
rio abans d’abordar la burleta Com-
puesta y sin novio i un bis amb Dicen 
al qual va afegir com a inesperada 
propina La bien pagá en anglès, un 
anglès amb xandall i talons, de dis-

cordant tornada: «Paid so well, yes, 
I was paid so well». Ella, ben paga-

da, i Apolo, com-
plagut. H

ments punxants i exòtics, i dinàmi-
ques envestides de swing a partir de 
clàssics com Locura de mi querer i No 
me digas que no.
 Recital amb diversos temps, in-
cloent-hi una seqüència a trio en la 
qual Martirio va evocar Marifé de Tri-
ana amb Torre de arena, «un blues de 
pena, però de pena elegantment as-
sossegada, no de tallar-se les venes», 
en què Pastor va brindar un solo de 
trompeta de categoria. Tatuaje va re-
calar als barris portuaris amb una 
Martirio acostada als tons baixos, 

Martirio, dijous, durant la seva actuació a la sala Apolo.


