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La literatura hispanoamericana
contemporània va perdre fa 10
anys, el 15 d’abril de 2003, una de les
seves figures més influents: la del
poeta i novel·lista xilè Roberto Bo-
laño, resident a Blanes fins al dia de
la seva mort. Per commemorar
aquesta data i reivindicar  els seus
primers passos en el món de l'es-
criptura fa trenta anys, el director
teatral Fèlix Pons porta ara dalt
dels escenaris la primera novel·la de
Bolaño, escrita juntament amb A.G.
Porta, Consejos de un discípulo de
Morrison a un fanático de Joyce, en
un producció d’Arsenic Art Studio
que es podrà veure entre el 13 i el 30
de març al Teatre Tantarantana de
Barcelona. Acabada el 1983, i pu-
blicada el 1984, aquesta novel·la va
suposar el debut literari dels dos es-
criptors i aquell mateix any va ser
guardonada amb el Premi Ámbito
Literario.

Interpretada per Nao Albert i
Claudia Benito, l’obra narra la his-
tòria dels delinqüents Àngel Ros, un
català de 29 anys i Ana Ríos Ricar-
di, una sud-americana de 22 anys,
durant un sanguinari estiu a la Bar-
celona de principis dels anys 80, en
plena transició política. Àngel, el
narrador en primera persona, és un
escriptor fracassat, cineasta aficio-
nat i baixista ocasional en una or-
questra tropical, que coneix Ana en

un dels seus concerts i s'enamoren.
A partir d'aquest moment, la sud-
americana arrossegarà Àngel a una
veloç i irrefrenable carrera delicti-
va, que es desenvoluparà a Barce-
lona i que acabarà amb la fugida de
l’Àngel a París. Segons citava el ma-
teix Bolaño «en aquesta novel·la es
parla de la violència... Àngel Ros és
un fracassat de la literatura, un au-
tor català frustrat que s'uneix a una
noia sud-americana completament
boja i malaltissa, combinant tant les
marcades diferències d'edat com de
cultura. Tot això des de situacions
molt nostres on es donen cita els
acudits privats».

A l’obra es barregen gèneres tan
diversos com l’assaig, la novel·la po-
licíaca, el diari de l'escriptor, les
cartes i el guió cinematogràfic.
També es juxtaposen l'alta cultu-
ra –com és el cas de James Joyce, re-
ferent literari de l'escriptor Àngel
Ros– i la cultura Pop, representada

per Jim Morrinsson, leitmotivs de la
novel·la i presents en el títol. Els al-
tres dos grans protagonistes de la
novel·la són la música i el cinema.

Confusió entre realitat i ficció
En l'adaptació per a l'escena feta per
Fèlix Pons, Àngel i Ana experi-
mentaran una orgia de drogues,
creació i amor en un pis de la pla-

ça Lesseps. Segons el director, du-
rant la representació l'espectador
podrà contemplar el procés de de-
teriorament de la parella, i entrarà
a poc a poc dins del malson que vi-
uen, per acabar confonent com els
mateixos Àngel i Ana, realitat i fic-
ció, sense saber mai si el que li ex-
pliquen els personatges ha passat de
veritat o és inventat. La resta de per-

sonatges de la novel·la, a dalt l’es-
cenari apareixeran a través d’una
pel·lícula en blanc i negre, amb la
qual els dos actors interactuaran re-
lacionant-se no només més amb la
resta d’actors que es mostren en for-
mat audiovisual, sinó també amb
llocs projectats en una gran panta-
lla que ocuparà tot el fons de l'es-
cena. 
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La primera novel·la de Roberto Bolaño
es converteix en una obra de teatre
L’obra «Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce» es representarà al Tantarantana de Barcelona

Els actors Nao Albert i Claudia Benito, caracteritzats com a Àngel Ros i Ana Ríos. 
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El món de l'òpera va perdre  dis-
sabte a la nit, al belga Gerard Mor-
tier, el seu gran i polèmic innova-
dor, que va morir als 70 anys al seu
domicili de Brussel·les com a con-
seqüència d'un càncer de pàn-
crees que li va ser detectat l'estiu
passat, quan estava al capdavant de
la direcció artística del Teatre Real
de Madrid. Nascut a Gant el 1943,
Mortier va estar acompanyat des
de sempre per la controvèrsia i te-
nia clar que el seu paper al cap-
davant de les institucions musicals
que va dirigir al llarg de la seva car-
rera va ser obrir els horitzons mu-
sicals del públic. «Diuen que m'a-

grada provocar, però el que m'a-
grada és agitar, i veig molta gent
contenta. L'única cosa dolenta per
al teatre és la indiferència», va as-
segurar Mortier fa un any i mig. 

Brussel·les, París, Salzburg i Ma-
drid, els escenaris operístics que va
dirigir, van recordar ahir la figura
Mortier. Els Reis i els Prínceps
d'Astúries van expressar el seu pe-
sar amb una nota en què van des-
tacar el «caràcter innovador» i «l’a-
portació a la renovació de l'òpera»
del qual van qualificar com «un
gran director artístic». Per la seva
banda, el ministre de Cultura, José
Ignacio Wert, va descriure el di-
rector com «una de les figures
més rellevants i que més ha apor-
tat a la renovació de l'òpera de l'úl-
tim segle. Era un entusiasta de
l'òpera i un incansable professio-
nal que va saber esperonar la ima-
ginació de l'afició amb muntatges
que van generar un ric debat in-

tel·lectual». També el Teatro Real
de Madrid, del qual va ser conse-
ller artístic, va dedicar a Mortier
ahir a la tarda la funció de Alceste,
de Gluck, en la qual es va guardar
un minut de silenci en la seva me-
mòria. Instants abans del minut de
silenci, el director general del Tea-
tro Real,  Ignacio García Belengu-
er, va expressar en un breu discurs
el seu «profund pesar» per la mort
d'una figura «decisiva per a la líri-
ca» durant els últims quaranta
anys i es va mostrar «confiat» so-

bre que el seu llegat «romandrà vi-
gent» al teatre. «Mortier va ser un
revolucionari i innovador capaç de
mobilitzar a tot el públic i sobretot
al més jove» remarcava garcía Be-
lenguer.

Homenatges a la seva figura
Mortier va arribar al Real el 2010
com a intendent amb la intenció de
convertir el coliseu madrileny en
«un laboratori de l'òpera del segle
XX». En aquesta tasca va aixecar
polèmiques i reconeixements, fins

que va ser substituït al setembre pel
català Joan Matabosch, decisió
que va fer que el belga carregués
contra els responsables culturals,
encara que posteriorment va que-
dar segellada la pau amb l'anunci
que tots dos gestionarien l'actual
temporada. El passat 17 febrer,
Mortier es va voler acomiadar pú-
blicament del Real. En aquest sen-
tit, Matabosch va lamentar  també
la mort del seu predecessor, a qui
va qualificar com «una de les grans
figures de l'òpera a nivell interna-
cional i del que ens hem d’enor-
gullir d'haver gaudit» i va exalçar la
seva contribució fonamental a la
renovació de l'òpera a les últimes
dècades. També el Festival de Salz-
burg, a través de la seva presiden-
ta, Helga Rabl–Stadler, va destacar
la tasca realitzada pel belga en la
dècada (1991-2001) que va estar al
capdavant d'aquesta institució:
«Era meravellós treballar amb ell».
Per la seva banda, l’Òpera de Pa-
rís li dedicarà la reedició del seu
Tristany i Isolda a partir del pròxim
dia 8 de març, mentre que, el Tea-
tre Reial de la Monnaie de Brus-
sel·les li dedicarà l'adaptació de Au
monde.

Està previst que la cerimònia fú-
nebre es realitzi en la més estricta
intimitat.
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L’artista va estar envoltat
de polèmica durant la seva
etapa al capdavant del
Teatre Reial de Madrid 



Mor als 70 anys
l’exdirector d’òpera
belga Gerard Mortier 

L’exdirector d’òpera belga Gerard Mortier.
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L’obra és l’adaptació teatral
de la primera novel·la escrita
per Roberto Bolaño i A.G.
Porta, publicada el 1984

El director Fèlix Pons barreja
realitat i ficció en una
representació que es podrà
veure del 13 al 30 de març


