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Amb el suport de Codorníu

01. 
DOÑA ROSITA LA SOLTERA
Feia moooolt temps que no véiem 
un muntatge de Joan Ollé d’aquest 
nivell. Lorca li va i el trio Arànega-
Elias-Navas és insuperable.  

 Teatre Nacional. De dc. a dg.

02. 
NIPPON-KOKU
Marcos Morau marxa al Japó 
per al seu primer treball amb la 
Compañía Nacional de Danza. 
Després de Siena, no podem 
amagar les ganes que tenim de 
veure aquesta peça.  

 Mercat de les Flors 
De dijous 6 a diumenge 9

03. 
EL POLICÍA DE LAS RATAS
Si us vau perdre el muntatge de 
Rigola sobre el conte de Bolaño, 
ja podeu córrer a Santa Coloma. 
Carreras i Benito estan d’Òscar.  

 Teatre Sagarra. Dissabte 8

04. 
L’ENCARREGAT
Xicu Masó fa el més difícil: agafa 
aquest Pinter primerenc i fa que 
tota l’acció passi a través dels 
cossos dels actors. Memorable!  

 Teatre Lliure: Montjuïc.  
De dimecres a diumenge

05. 
GEORGE KAPLAN
Última oportunitat per veure el 
fantàstic text de Frédéric Sonntag.  

 Sala Beckett  
De dimecres a divendres

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!

Per a Fèlix Pons, Consejos de un 

discípulo de Morrison a una 

fanático de Joyce és “un text de 
dos joves escriptors que tenien 
ganes de jugar amb els gèneres 
i transgredir les fronteres, que, a 
més, reinventen el gènere negre 
per crear una mena de novel·la 
negra al·lucinada: un Tarantino 
abans de Tarantino”. Ell és el 
director de l’adaptació de la 
primera obra de Roberto Bolaño 
i d’A.G. Porta, publicada el 1984 
i reeditada per Acantilado. Un 
llibre, d’“esperit gamberro”, que 
ens porta a la Barcelona de 
finals dels 70 i primers dels 80, 
bohèmia i violenta. Amb dos 
protagonistes, Ángel Ros i Ana 
Ríos, que són dos delinqüents 
que es busquen la vida. És, 
afegeix Pons, “drogues, 

paranoia, sexe i rock and 
roll”.

Al Tantarantana, l’Ángel i l’Ana 
són Nao Albet i Clàudia Benito, 
Pons ha tancat l’acció en el pis 
franc de la plaça Lesseps on, fins 
a la meitat de la novel·la, viuen 
els dos personatges. Ni 

atraquen, ni maten. Parlen, 
carden, llegeixen...

Hi ha molts paral·lelismes, 
creu Pons, entre aquella 
Barcelona i la d’ara, entre el 
sistema que queia (el 
franquisme) i el que cau (el 

benestar). La ciutat, de fet, té 
molta importància en la 
novel·la, fins al punt que els 
personatges, diu Pons, estan 
“intoxicats per aquest 
ambient”, l’època de l’assalt al 
Banco Hispano Americano, els 
quinquis, els chaperos i els 
atracaments diaris. 

El director de Consejos de un 

discípulo... va participar en el 
2666 que va muntar Àlex Rigola 
al Lliure. I feia molt de temps que 
tenia al cap aquest llibre. Ha 
comptat amb la col·laboració del 
mateix Porta a l’hora de “treure 
l’entrellat del procés creatiu”, 
què hi ha de biogràfic, tot i que 
encara no sap del cert si l’Ángel 
és Porta i l’Ana, Bolaño.

‘Consejos de un discípulo...’ 
serà al Tantarantana del 13 al 
30 de març.

Tarantino abans de Tarantino
Fèlix Pons adapta els ‘Consejos de un discípulo de Morrison a 
un fanático de Joyce’ de Bolaño i Porta. Per Andreu Gomila

És un text de 
dos escriptors 
joves que 
tenien ganes de 
transgredir


