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PRÒLEG

La cançó Sweet nothing (“Dolç no-res”) de la banda 
de Nova York Velvet Underground dóna nom a aquesta 
peça teatral del jove dramaturg Llàtzer Garcia, que ens 
presenta, de la mà de la música dels Stones, un recorre-
gut interior, de vegades nostàlgic, de vegades agre, sobre 
una època que ha marcat moltes generacions. Aquesta 
obra transcorre al ritme del rock’n’roll que escoltem en 
un vell disc de vinil. 

Els amants del rock’n’roll i dels bluesmen i d’uns 
temps amb molts noms propis, Chuck Berry, Eric 
Clapton, Brian Jones, Mick Taylor, Mick Jagger, Char-
lie Watts, Lou Reed, etc., gaudiran amb aquesta obra, 
guanyadora del Premi de Teatre La Carrova 2008, 
que convoquen anualment la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament d’Amposta i l’Institut d’Estudis Comar-
cals del Montsià.

Sweet nothing parla d’una generació, la dels joves dels 
noranta, mentre evoca una altra època, la dels Stones, 
mitjançant les vides que s’entrellacen de quatre perso-
natges i un cinquè personatge absent del qual tenim 
notícia per les converses dels quatre personatges; tres 
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Maria-Josep Margalef6

dones joves, dona, noia i ella, i un noi, e., al voltant d’un 
club de blues. Dos espais físics: l’interior del bar musi-
cal bones stones al 2000, i l’exterior del mateix bar en-
derrocat l’estiu del 2007, i un espai interior, referencial, 
l’època dels Stones i del rock’n’roll.

L’obra s’inicia amb una escena a manera de pròleg, 
que ens evoca —en un llenguatge visual cinematogrà-
fic— l’actitud dels joves rebels nord-americans dels 
anys cinquanta, mentre ella escolta Time is on my side. 
Reflexiona sobre el pas del temps i els estralls que fa 
en la vida dels quatre personatges alhora que en matisa 
les motivacions i els comportaments, les relacions per-
sonals i amoroses, la impossibilitat de la trobada entre 
ells, la nostàlgia o la pèrdua de la pròpia identitat quan 
es vesteix amb la roba dels mites i la recerca constant 
d’aquesta identitat al marge de qualsevol relació perso-
nal real. 

S’evoca l’imaginari que creà un món de llibertat: el 
rock’n’roll i els Stones. Aquesta llibertat —aquest espai 
fora de tota norma— queda traduïda al paper per l’ab-
sència de majúscules; són les minúscules les que intro-
dueixen les acotacions; els noms dels personatges estan 
en minúscules i, a més, són genèrics, ella, noia, dona, e., 
perquè l’autor parla d’una generació seduïda per la mú-
sica i l’actitud davant la vida que el món del rock’n’roll 
representa, i de com aquesta enfronta el pas del temps, 
el fet de fer-se grans en les seves relacions personals  
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Pròleg 7

i amb ells mateixos i amb el que han estat els seus refe-
rents generacionals. 

Tots els temes musicals de l’obra són dels Stones: 
peça teatral guiada per la música dels Stones, no està 
dividida en dos actes, sinó en dues “cares”, com si  
d’un disc es tractés: side a i side b, i cada una de les 
cares del disc té cinc tracks, té cinc escenes, i són els te-
mes dels Stones els que centren allò que caracteritza els 
personatges, allò que pensen, allò que diuen, allò que 
senten. Amb aquest joc i amb un bon tocadiscs podem 
seguir, mentre anem sentint els temes dels Stones, la 
vida —el dolç no-res— dels quatre personatges, el sweet 
nothing de tots nosaltres.

Maria-Josep Margalef
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Sweet nothing 11

dramatis personae

dona: 30 anys. mestressa del bones stones.  
es diu júlia.

noia: 19 anys. universitària.  
es diu susanna.

ella: 18 anys.  
no se’n sap gaire cosa. 

e.: 19 anys. ha publicat un llibre.  
vol ser intel·lectual. es diu tinot.
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Llàtzer Garcia12

espai escènic

hi ha dos espais diferenciats: exterior i interior.

l’exterior és el present (estiu 2007). és la façana 
enderrocada del bones stones.

l’interior és el passat (hivern 2000). és el bar bones 
stones.

tot i així, al passat també hi ha alguna escena exterior, 
però s’ha de diferenciar de l’exterior del present. 

el bones stones és un bar petit amb prestatgeries  
de vinils vells, de rhythm’n’blues i rock’n’roll. l’espai 
escènic és la sala interior del bar, per tant la barra es 
manté en off. 

tots els temes musicals que apareixen en el text són 
dels rolling stones. la tria no és arbitrària. les cançons 
escollides enriqueixen els personatges i fan avançar la 
història.
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Sweet nothing 13

soroll d’obres. estan enderrocant un edifici. apareix ella. 
observa les màquines treballar. es treu uns walkmans de la 
jaqueta i escolta el time is on my side dels rolling stones. 

la música ofega el soroll de les màquines. apareix e. vesteix 
americana i corbata. ella es posa una cigarreta als llavis, 
al revés. ell s’apropa i li col·loca bé la cigarreta. ella es treu 
els auriculars i encén la cigarreta. 

e.: Unes oficines, segurament.

ella: Més oficines.

e.: Com va tot?

ella: Com sempre.

e.: Em sap greu.

ella: A mi ja no.

pausa.

ella: Molt maco… el vestit.

e.: T’agrada?

ella: No. 

e.: És acostumar-s’hi.

ella: És resignar-s’hi.

e.: Hi ha alguna diferència?

ella: Mmm. 
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Llàtzer Garcia14

e.: Tu no has canviat gens. 

ella: Em sap greu.

e.: A mi no.

pausa.

e.: Pobrets… Amb aquesta calor…

ella: Jo la recordava molt freda, aquesta ciutat. Per això 
m’agradava. Sempre feia fred. 

e.: Els temps canvien.

ella: Impressionant. Continues embadalint-me amb les 
teves sàvies reflexions.

e.: I tu continues tan estúpida com sempre.

ella: Faig el que puc.

pausa.

e.: Què escoltaves quan he arribat?

ella: Endevina-ho.

e.: Encara escoltes aquella merda?

ella: Tu no?

e.: De vegades, molt poc. Comença a agradar-me el si-
lenci.

ella: Jo cada vegada el detesto més. 
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e.: Potser m’estic fent vell.

ella: Quina merda fer-se vell.

e.: Life… can be beautiful. 

ella: No. No, no, no, no. No t’assembles al James 
Dean. 

e.: Fixa-t’hi bé. Així de perfil… 

ella: Qui et va dir que t’assemblaves al James Dean tenia 
molt sentit de l’humor o era id…

e.: La mirada… la mirada perduda…

ella: No t’hi assembles gens.

e.: Sí, sí… Life… can be beautiful. Sóc clavat.

ella: Que no… no!

e.: Però vols fotre el favor de mirar-ho bé… Life can 
be…

ella: Estàs tan tarat com sempre.

e.: Per què vas fugir?

petit silenci.

ella: (riu.) Perdó. És que no m’ho esperava. 

e.: Per què vas fugir?

ella: Jo sempre fujo. Ja t’ho vaig dir.
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Llàtzer Garcia16

e.: I jo no et vaig creure.

pausa.

e.: On has estat?

ella: Per aquí, per allà.

e.: I per què has tornat?

ella: No he tornat. He passat per aquí.

e.: Has tornat a buscar-me?

ella: Sí. He tornat a buscar-te. Tots aquests anys no he 
pensat altra cosa que venir-te a buscar.

e.: Sempre t’has burlat de mi.

ella: Que no… Em fas gràcia.

e.: Jo n’estava molt, de tu. En aquella època n’estava 
molt, de tu.

ella: I en aquella època anaves al bones stones. Mi-
ra’l ara. Ja no en queda res.

e.: Sí… Jo aquells dies pràcticament vivia al bones 
stones. 

s’escolta el tema gimme shelter i es va fent fosc. 
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Llàtzer Garcia18

track 1
només era rock’n’roll,  

però ens agradava

matinada de divendres. e. i la noia en una taula; la dona 
acabant de recollir per tancar el bar. en un cartell que 
temps enrere possiblement va ser lluminós, s’hi llegeix: bo-
nes stones. música de fons.

e.: En Brian Jones… En Brian Jones era una merda.

dona: Aquest tio és imbècil. 

e.: Una merda. Era un fill de puta.

dona: Brian Jones va ser l’Stone, l’autèntic Stone. Va 
ser…

e.: Au, va!

dona: …Va ser el més gran Stone de tots. Era el geni. 
(mentre neteja una taula.) Ja acabo. 

noia: (es lia un porro.) A mi m’agrada molt en Mick 
Taylor.

dona: En Taylor?!

e.: En Taylor era molt bo. Molt bo. 
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Sweet nothing 19

dona: Però si era un marica. Un marica de merda. Sem-
blava un Beatle. 

e.: Era un gran músic, en Taylor. Encara ho és. 

dona: Però no era un Stone. Mai no va ser un Stone. 

e.: Era un bluesman, això és el que era.

dona: Era una imitació barata de l’Eric Clapton.

e.: Hala, hala!

dona: És veritat. Anava d’Eric Clapton, el paio aquest.

noia: A mi m’encanta.

dona: Susanna… A tu t’agradava perquè estava…

noia: Això també.

e.: Curiosament els millors discos són els que en Taylor 
és el guitarrista. Quan entra en Ron Wood…

dona: És una merda, tot és una merda.

noia: Hòstia! T’ha donat la raó.

dona: Potser m’he equivocat. 

noia: Ara estarà uns quants dies insuportable.

dona: Però en Jones…

e.: I vinga amb en Jones dels collons!
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dona: El tio marxava a l’Àfrica per captar sons dife-
rents… 

e.: Altra vegada el qüento de l’Àfrica!

dona: …per enriquir la música que feien… Si no fos 
per ell, tots els discos haurien estat com el primer. 

e.: M’estàs dient que el primer disc…

dona: És molt bo, molt… Però Between the buttons o el 
Satanic majesties…

noia: El millor és Let it bleed. 

e. i dona: Perquè hi ha en Mick Taylor!

noia: No ho dic per això. Totes les cançons…

e.: Sí, sí; no n’hi ha cap que no…

noia: …Midnight rambler, Gimme shelter… com és l’al-
tra?

e.: Quina? Country honk? You can’t always get what you 
want?

noia: Aquesta.

dona: En Jones…

e.: En Jones era un fill de puta!

dona: Tots eren uns fills de puta! En Bill Wyman…
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e.: Era un crack en Bill Wyman. (a la noia.) Saps que en 
un mes es va follar cent trenta-quatre ties?

dona: I una merda!

noia: En un mes es va follar cent trenta-quatre ties?!

dona: I una merda!

e.: Feien competició de follades. En Bill Wyman sem-
pre guanyava.

dona: I una merda.

noia: Però si era horrible!

e.: I en Mick Jagger sempre perdia.

dona: Perdia en Charlie Watts.

e.: (a la noia.) El bateria. Però després en Jagger. 

noia: Com es pot follar cent trenta-quatre vegades en 
un mes? Folles més de quatre vegades al dia.

e.: Com nosaltres, amor.

noia: Ja t’agradaria.

es fan un petó.

dona: Comenceu a fer-me una miqueta de fàstic.

e.: I en Jones, Déu n’hi do, però estava boig, completa-
ment boig. Hostiava les seves nòvies. 
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D’aquesta obra se’n va fer una lectura dramatitzada  
a la Sala Beckett de Barcelona el 6 de març del 2008.

dona Laia Martí
noia Marta Fernández

ella Marta Aran
e. David Verdaguer

Acotacions Sergi Vallès

Direcció Llàtzer Garcia
Il·luminació Sergi Torrecilla

Anteriorment, la companyia Vincles Teatre  
va realitzar-ne un muntatge. Es va estrenar el 19 

d’octubre del 2007 al Teatre de Ponent de Granollers 
amb el repartiment següent:

dona Marta Vila
noia Maria Coll

ella Maria Berenguer
e. Marc Molina

Direcció Llàtzer Garcia
Il·luminació Sergi Torrecilla

Escenografia Ricard Torrentó
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Relació dels guanyadors del Premi 
Literari de Teatre La Carrova

• Any 1997
Obra guanyadora: El joc de les veritats
Autor: Guillem Rosselló i Bujosa
Procedència: Mallorca

• Any 1998
Obra guanyadora: Peixets de colors
Autor: Antoni Cisteró i García
Procedència: Barcelona

• Any 1999
Obra guanyadora: Tamara en Bugatti verd
Autor: Octavi Egea i Climent
Procedència: Barcelona

• Any 2000
Obra guanyadora: El fruit de la foscor
Autor: Jesús A. Vila i García
Procedència: Torrelles de Llobregat

• Any 2001
Obra guanyadora: Retalls
Autor: Octavi Egea i Climent
Procedència: Barcelona

• Any 2002
Obra guanyadora: Diàlegs intranscendents
Autor: Joan Cardona Romanos
Procedència: Barcelona

• Any 2003
Obra guanyadora: Jo no en sé, de contes alegres
Autor: Carles Armengol Gili
Procedència Santa Coloma de Gramenet

• Any 2004
Obra guanyadora: Semblava una persona com qualsevol altra
Autora: Ariadna Herrero i Molina
Procedència: Granollers

• Any 2005
Obra guanyadora: Quan l’infern sigui atiat
Autor: Antoni Cisteró i García
Procedència: Barcelona

• Any 2007
Obra guanyadora: Requiescat in bello
Autor: Josep M. Diéguez i de Jaureguízar
Procedència: Vic

• Any 2008
Obra guanyadora: Sweet nothing
Autor: Llàtzer Garcia i Alonso
Procedència: Girona
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