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E
l 2007, Àlex Rigola, com a
director del Teatre Lliure,
assumia la tasca de dur a

escena 2666, la monumental no-
vel·la de novel·les, cinc de fet, de
Roberto Bolaño, una feinada am-
biciosa per la magnitud de l’obra
—més de mil pàgines— i el seu
caràcter polifònic i transversal en
el temps i l’espai. Enguany ha tor-
nat a l’autor xilè amb un conte
que ve a ser, formalment parlant,
l’altra cara de la moneda, i que es
podrà veure des d’avui i fins al 24
de novembre al Lliure de Gràcia.

El policía de las ratas, inclòs en
la recopilacióEl gaucho insufrible,
és un relat curt narrat en primera
persona de trama detectivesca i
rerefons existencialista que
Bolaño va escriure uns mesos
abans de morir; una història de
policies i assassins, amb víctimes
i forenses, que té lloc a la xarxa de
sanejament d’una ciutat qualse-
vol. El seu protagonista, Pepe El
Tira, és una rata de claveguera
que se sap diferent de la resta,
potser perquè és nebot de Josefi-
na La Cantora, de qui li ve el nom,
i la música, com qualsevol altra
manifestació artística, no és gens
popular entre els rosegadors. Les
rates sónun col·lectiu que es dedi-
ca al treball diari, els seus mem-
bres estan constantment ocupats
“en un fi que escapa als afanys
individuals”, i això de l’art no ho
acaben d’entendre. De tant en

tant, però, neix un artista, i alesho-
res els seus congèneres fan el que
poden per “procurar-li al diferent
un simulacre de comprensió i
afecte”; no només no se’n foten,
sinó que el planyen conscients
que aquella rata es veurà “aboca-
da a la soledat”. Pepe El Tira fa de
policia perquè és un ofici solitari
que li permet recórrer les clave-
gueres i els conductes subterra-
nis “com un habitant de la lluna”.
En un d’aquests recorreguts pel
subsòl descobreix cadàvers que

no semblen víctimes de depreda-
dors. I així comença la seva
investigació criminal.

Bolaño es va inspirar en Josefi-
na la cantant o El poble dels rato-
lins de Kafka per reivindicar el
dret de ser diferent i desmarcar-
se de la col·lectivitat en el terreny
artístic. I Àlex Rigola se suma a la
denúncia amb una posada en es-
cena que s’ajusta a les dimensi-
ons del text i que se situa als an-
típodes del muntatge de 2666. De
les cinc hores a l’hora escassa, si

arriba; de la sala Fabià Puigser-
ver a la deGràcia (després d’estre-
nar-se a la Biennal de Venècia, de
la qual Rigola és el director artís-
tic); de la mitja dotzena d’intèr-
prets a només dos. La seva dra-
matúrgia passa per desdoblar la
veu narradora i repartir-la entre
Joan Carreras, que es queda amb
l’acció de Pepe El Tira, i Andreu
Benito, que s’encarrega de des-
criure’ns el desenvolupament de
la investigació i d’assumir la res-
ta de personatges. Ni l’un ni l’al-

tre es mouen gaire. Aquest és un
muntatge sobri i aparentment
senzill que pot semblar una lectu-
ra dramatitzada. Alguns comen-
taris a la sortida del Teatro alle
Tese de l’Arsenale venecià apun-
taven cap a aquesta direcció. I és
que l’autèntic protagonista és el
text, i la feinada de Rigola, en
aquest cas, ha estat aconseguir
que els actors ens condueixin
pels seus revolts i inflexions amb

la modulació dels tons i la
contenció de les intencions, sen-
se accessoris gestuals ni demovi-
ment, amb la interiorització
d’unes paraules que van més
enllà del thriller; un treball que
requereix una gran concentració
i que queda lluny de la lectura, i
l’objectiu del qual és fer que el
missatge quedi ben clar: la cultu-
ra oficial està avesada a l’entrete-
niment i defuig l’excel·lència; les
xifres, en forma d’índexs
d’ocupació, són les que manen;
l’art per l’art, els nous llenguat-
ges, l’experimentació, ja no tenen
cabuda.

Rigola porta a
l’escenari un relat de
l’autor xilè inspirat en
un conte de Kafka

EL POLICÍA DE LAS RATAS
de Roberto Bolaño
Direcció: Àlex Rigola
Teatre Lliure de Gràcia
Fins al 24 de novembre

RUÏNES MODERNES. UNA
TOPOGRAFIA DEL LUCRE
FAD, fins al trasllat al DHUB

Una comunitat d’exploradors
armats de forquilla i ganivet: és
l’objectiu del Passaport Gour-
met, un producte —originari
de Suïssa— que arriba a Barce-
lona. Es tracta d’un document
personal que dóna accés a 50
restaurants de la ciutat al 50%
del preu. No es tracta dels tradi-
cionals cupons de descompte:
“El passaport està dirigit a
l’aventurer de la cuina, que pot
afegir en el document la
memòria del seu viatge gas-

tronòmic”, explica el seu impul-
sor a Espanya, Juan Tuleda.

Els locals proposats —amb
altes qualificacions en xarxes i
blogs— difereixen per ambient
i tipologia: des de cuina creati-

va o d’autor a
mediterrània, japo-
nesa, italiana... La
majoria entre els
30 i els 50 euros
sense abonament,
el passaport per-
met portar fins a
sis persones amb el
mateix descompte
proporcional.

Pensat com a re-
gal nadalenc, s’han

posat a la venda 2.500 passa-
ports per garantir la disponibili-
tat del restaurant. Ja se n’han
adquirit gairebé mil.

http://pasaportegourmet.es/

Les rates de Bolaño, al Lliure

E
n el mite grec, l’arquitecte
Dèdal i el seu fill Ícar acon-
segueixen fugir del labe-

rint amb l’ajuda de les seves ales
artesanes. Però empès per som-
nis de grandesa, Ícar vol atènyer
el sol i acaba al mar amb les ales
foses per la calor. La crisi d’Es-
panya recorda la llegenda:
l’ambició ha transformat el
creixement econòmic en espe-
culació. El país s’ha precipitat
com Ícar, tot i que les petjades
del fracàs no han desaparegut en-
tre les aigües, sinó que se-
gueixen repartides per tot Espa-
nya: l’esclat de la bombolla
immobiliària ha deixat cente-
nars de complexos turístics, ur-

banitzacions o enclavaments d’o-
ci inacabats i abandonats.

L’exposició Ruïnes modernes.
Una topografia del lucre exhibeix
una part de la investigació, co-
mençada el 2010 i recopilada en
el llibre homònim editat per Àm-
bit, de l’arquitecta Julia Schulz-
Dornburg: la selecció de 22 fotos,
reunides a la seu del FAD, mos-
tra la desolació d’algunes de les
obres que es van construir abans
que la bombolla rebentés. I que
ara continuen allà, degradant el
territori.

“Tots vivien en una fantasia
sense sentit: es van incentivar
projectes espectaculars i ab-
surds a prop de pobles amb po-
ques persones”, denuncia Schulz-

Dornburg. N’és un exemple la
urbanització Costa Miño Golf al
petit municipi de Miño (la Coru-
nya), que compta amb 5.760 habi-
tants: la nova estructura, sub-
mergida en la naturalesa salvat-
ge de Galícia, preveia atraure
5.120 habitants més. Del projec-
te només queda un horror con-
temporani de malbaratament de
ciment i maons, cases fantasma i
cables a l’aire.

Totes les fotos exposades te-
nen dos punts en comú: les cons-
truccionsmai no van ser inaugu-
rades i totes estan en zones d’en-
torn natural. Sota les fotos, l’auto-
ra ha introduït “la data de naixe-
ment i demort de les obres—gai-
rebé totes entre el 2000 i el

2009—, i l’eslògan amb què es
promocionaven al públic”. En el
cas de Miño, Una urbanització
per gaudir de la qualitat de vida.
Però hi ha lemes que manifesten
encaramés la contradicció entre
la realitat física de les instal·laci-
ons abandonades i la il·lusió
amb la qual se li havia donat
peu: “En el seu afany per aconse-
guir el major benestar per als
seus clients, ha construït habitat-
ges per obtenir un petit paradís
per a vostè i la seva família”.
Amb aquesta frase el municipi
de 2.226 habitants de Campos
del Río (Múrcia) volia atraure
10.292 habitants en la seva Tram-
polín Hills Golf Resort. I així a
Tarragona, Almeria, Sòria...

“Els nostres paisatges ja s’han
transformat per generacions”, la-
menta Schulz-Dornburg, que
també exposa 24 fotos zenitals
de les ruïnesmodernes: “Aquesta
forma visual demostra, sense ne-
cessitat de paraules, que no hi ha
cap connexió entre els projectes i
l’entorn natural. No van fer cas
ni a la cultura, ni als hàbits dels
veïns de la zona”. L’autora reivin-
dica la necessitat que “es discu-
teixin les relíquies i es busquin
noves fórmules per rescatar-les o
evitar que es tornin a fer”.

L’exposició, que es va inaugu-
rar dins de la setena edició d’Ar-
quinset, es podrà veure a la seu
del FAD fins que es traslladi a la
seva nova seu al DHUB, a la
plaça els Glòries.

Dins del festival Salmôn, el certa-
men coreogràfic que aposta pels
talents frescos europeus, aquest
cap de setmana actuarà la for-
mació grega de dansa contempo-
rània Aerites Dance Company, sens
dubte la perla del certamen.
Presentarà Planites (viators-
errants), una intensa peça de la di-
rectora Patricia Apergi, que, inter-
pretada per cinc homes, recrea el
concepte de passejar sense rumb,
a la deriva, per l’espai urbà (Mercat.
2 i 3 de novembre, 21 hores).

Joan Carreras i Andreu Benito en l’adaptació que Rigola ha fet del conte de Bolaño El policía de las ratas.

La bombolla immobiliària en fotos

Begoña Barrena

Anna Garbus
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