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Juan Carlos Olivares La delicadesa de la prosa de Bolaño queda
totalment reflectida en el muntatge de
‘2666’ d’Àlex Rigola i Pablo Ley

ElsfantasmesdeSta.Teresa

À
lex Rigola i Pablo Ley,
després de ponderar
amb molta cura la pen-
talogia de Roberto Bo-
laño, han convertit

l’enigma en el gran protagonista
de la seva adaptació teatral. El
misteri que conté 2666 empara el
millor i pitjor de l’ésser humà, tant
el seu instint creador com el des-
tructor. Una obra que ressorgeix
en el Lliure habitada per fantas-
mes i caçafantasmes, convocats
tots finalment en el desert de Chi-
huahua, aquest paisatge nascut
–com tots els deserts– per projec-
tar perilloses fatamorganes en la
ment dels desesperats. Una llarga
cerimònia d’evocació per materi-
alitzar les ombres d’Archimboldi,
el/els assassí/ins de Santa Teresa
i les seves desaparegudes, el poeta
boig, la dona d’Amalfitano, el pin-
tor mutilat.

Bolaño va escriure una nissaga
sobre les ombres que planen sobre
la vida dels vius i dels morts, més
tots els subtils graus entre un estat
i l’altre. Una gradació que solca les
moltes pàgines de 2666 per crear
una realitat que s’assembla molt
poc a la convencional. Com l’uni-
vers de David Lynch, un altre mes-
tre de la fugissera última resposta
inserida en realitats imprecises.
Tots dos obren constantment por-
tes a noves dimensions de la seva
ficció sense tancar-ne cap, creant
laberints de desassossec.

A l’escenari els fantasmes i els
seus perseguidors, tots nàufrags de
la identitat, s’instal·len a diferents
illes. Una per llibre. Cadascuna de
les cinc “parts” respon a un espai
físic concret, sense relació amb les
altres.Sónels fantasmeselsqueco-
muniquen els cinc escenaris. L’aus-
teritat d’una taula de conferències

La tercera part de ‘2666’, la de Fate, pren la paleta cromàtica de David Lynch ■ CRISTINA CALDERER

–encaixada entre el públic i el teló–
és substituïda per la falsa serenitat
d’un paisatge vulgar i suburbà. Un
fotograma de Wim Wenders a punt
de descobrir àngels en l’aridesa me-
xicana. El decorat comença a tenir
el seu propi horitzó.

La tercera illa és un deliri cro-
màtic prestat de la paleta de Lynch
sobre els cubicles claustrofòbics de
Rigola. Visions cinematogràfiques
en un abisme negre. La següent re-
encarnació escènica és un vast de-
sert envoltat d’un cel de plàstic.

Una gran bossa forense per als 400
cadàvers de dones assassinades a
Ciudad Juárez, la Santa Teresa de
Bolaño. I tanca aquest arxipèlag
un escenari obert, fos en negre. Un
gran plató per aixecar la descons-
trucció de la prehistòria biogràfica
de Benno von Archimboldi.

Receptacles dissenyats per
guardar la delicada prosa de Bola-
ño. Paraules acuradament traslla-
dades d’un fragment a un altre per
crear una unitat superior que s’ai-
xeca per damunt dels diferents

paisatges creats per Max Glaenzel
i Estel Cristià. Una dramatúrgia
de l’espai que acompanya l’essèn-
cia filtrada per Pablo Ley i Àlex Ri-
gola. Aquesta qualitat essencial de
l’escriptura de Bolaño es manté in-
tacta i fins i tot s’hi adapta una di-
recció d’actors que es mou en el
límit del naturalisme, com si fos-
sin personatges imaginats en un
trànsit literari, i després trans-
portat a un escenari per ser cridat
a ser el vehicle físic d’un (mal)
somni col·lectiu.

L’escriptura de
Bolaño es manté
intacta, i s’hi adapta
una direcció d’actors
al límit del
naturalisme

Quadern de teatre

Alliberament
@ Les cinc hores (descansos inclo-
sos) de 2666 també serveixen per
reflexionar sobre l’evolució artísti-
ca d’Àlex Rigola. La solidesa de la
dramatúrgia firmada per Pablo Ley
ha permès d’alguna manera que la
direcció d’escena s’endinsi en nous
camins que potser avancin un
canvi en la personalitat del director,
alhora que destapen l’esgotament
d’unes altres vies que li són més ca-
racterístiques, convertides en se-
nyals identitaris del seu teatre.

Els fragments menys aconse-
guits o excitants d’aquesta posada
en escena són justament els que re-
meten a fórmules i solucions molt
transitades per Rigola, insuflades
per referents que li són molt prò-

xims i estimats. Potser ha arribat
l’hora que la inspiració centreeuro-
pea passi per un sedàs encara més
fi i l’apadrinament espiritual de
Castorf passi a un tercer pla.

L’exquisida austeritat de la pri-
mera part (la dels crítics) i el liris-
me màgic de la segona (la d’Amalfi-
tano) estan molt per sobre dels re-
cursos desplegats en la tercera (la
de Fate) –redundant recordatori
d’uns altres espectacles– i de la cru-
esa sangonosa i agonitzant (la dels
crims), que evoca opcions vistes re-
centment a Barcelona de la mà de
la Düsseldorfer Schauspielhaus.
Més que els crits de la dona banya-
da en sang mentre passen els crè-
dits de 400 assassinades, corprèn

el silenci del cadàver mentre és re-
matat per acudits masclistes. El
poder de la paraula de vegades està
per sobre del guinyol del gest.

Però davant d’aquests moments
ancorats en l’experiència i els refe-
rents, hi ha importants senyals de
maduresa i llibertat, també en el
fragmentquetancaelmuntatge(la
d’Archimboldi), una interessant
evolució a partir de l’experiència
que es mostra encasellada en el ter-
cer fragment. Aquí –per rubricar la
posada en escena– es percep una
relació més autònoma i lliure en
l’ús d’elements que connecten amb
lamodernitat.Unespectaclequeés
en part passat, però sobretot és
futur per a Àlex Rigola.Alba Pujol retorçant-se al terra en la quarta part de ‘2666’ ■ CRISTINA CALDERER




