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L’epicentre de la modernitat es 
troba a 200 quilòmetres de 
Barcelona. A Vinaròs hi ha una 
cartoixa laica i epicúria habitada 
per un únic monjo sense vots. 
75 anys d’existència trans-
lúcida i moltes dècades 
professant un misticisme 
tel·lúric, dionisíac. Si Santa 
Teresa levitava, Santos prefereix 
tocar terra –humida, fèrtil, com 
un arrossar– i deixar que s’elevin 
cap als cels els seus pupils 
intèrprets. La santedat se li ha 
llaurat en vida blasfemant amb 
espasa amí era sobre la 
bellesa.

Per als conversos que encara 
no saben que ho són la Sala 
Tallers s’ofereix ara com a lloc 
de pelegrinatge. Allà s’hi celebra 
l’eucaristia de la finitud de 
l’home. Patetisme il·lustrat és un 
impacte sensorial i emocional 
per capítols, un retaule gloriós 
sobre la caducitat de la carn i 
l’eternitat de la ment que somia i 
desitja. Santos ha enfosquit el 
seu imaginari per enfrontar-se 
com una bèstia a les seves 

obsessions. L’home ferotge 
festejant de cara a la Dama 
Blanca vestida de vermell. Un 
combat a vida i mort que acaba 
amb una abraçada esgotada, 
com l’escena final de Duel al sol, 
amb les boques unides per 
trossos de partitures. Eros i 
Tànatos filtrats pel fetitxisme 
artístic de Santos.

Un malson fascinant habitat 
per l’actriu Mònica López, 
crescuda en un registre 
desconegut en la seva il·lustre 
carrera; la percussionista Núria 

Andorrà, colpejant carn, metall, 
os i plàstic amb determinació 
dominatrix, i la ballarina i 
coreògrafa Dory Sánchez, pujada 
a la tortura d’unes puntes rígides 
amb l’únic equilibri de vint 
centímetres de taló. Seva és una 
escena-instal·lació que per ella 
mateixa fa aquest excepcional 
muntatge mereixedor de fer 
temporada estable al MACBA.  
–Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU Tercer treball 
conjunt de Santos i López.

El feminisme i les 
conseqüències sobre l’individu 
de les estructures de poder són 
dos temes recurrents en la 
extensa obra de la dramaturga 
britànica Caryl Churchill. I 
ambdós els trobem a Top girls 
(1982), un text amb una barreja 
formal que va des de la farsa al 
realisme. Així, el primer acte ens 
presenta a Marlene, que 
celebra el seu nomenament 
com a directora general d’una 
empresa d’ocupació en un 
convit amb dones famoses de la 

història com la papessa Joana o 
una geisha de l’emperador del 
Japó. En el tercer confronta el 
perfil de Marlene, individualista 
a la recerca d’un èxit d’arrels 
conservadores, amb  la seva 

germana Joyce, mare socialista 
i paradigma dels desclassats. 
L’autora intenta esbrinar què 
significa ser dona en un món de 
models masculins de triomf en 
una Anglaterra dominada per 
Margaret Thatcher. El paper de 
la immadura adolescent Angie 
sintetitza molt bé el desconcert 
femení en el món contemporani.

La posada en escena i la 
direcció de Marc Chornet 
mostra detalls interessants, tot 
i que no se’n surt en el difícil 
primer acte. Les joves actrius 
compleixen amb escreix. –Santi 
Fondevila

NOTA AL PEU Un clàssic del 

Patetisme il·lustrat
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Teatre Nacional  
Fins al 6 de desembre
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Teatre Akadèmia 
Fins al 6 de desembre

  
Per Andreu Gomilaa

01. 
CONILLET
Clara Segura es fa seu el 
magnífic text de Marta Galán, 
ens trasbalsa, ens colpeix, ens fa 
aixecar de la cadira, ens rebel·la... 
I acaba convidant-nos a un plat de 
llenties. Magnífic � Teatre Lliure: 
Montjuïc. De dc. a dg.

02. 
PATETISME IL·LUSTRAT
Una obra de cambra de Carles 
Santos on li veurem el cul i ens 
cauran les llàgrimes mentre Dory 
Sánchez balla per damunt d’una 
instal·lació de sabates de taló.  
� Teatre Nacional. De dc. a dv.

03. 
UNA ALTRA PEL·LÍCULA
Última setmana per gaudir 
d’aquest Mamet dels 80, que Julio 
Manrique ha posat en escena amb 
un sentit de la velocitat que costa 
de veure a casa nostra.  � Teatre 
Borràs. De dc. a dg.

04. 
L’EMPESTAT
Jordi Oriol torna a Shakespeare 
–en aquest cas a ‘La tempesta’– 
per demostrar que un home sol 
pot amb tot. Qui és pitjor Caliban 
o Ariel? La segona part de ‘La 
caiguda d’Amlet’, també dirigida 
per Xavier Albertí. � La Planeta 
(Girona). Dissabte

05. 
MARITS I MULLERS
Aquesta obra és un ‘long-seller’ 
i tindrà tant d’èxit que es 
compararà amb ‘Rock’n’roll’ i 
‘Días mejores’, ‘hits’ en la vida 
artística d’Àlex Rigola.  
� La Villarroel. De dt. a dg.
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