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‘Bonnie and Clyde’ a BCN
3Fèlix Pons adapta al teatre l’‘opera prima’ de Roberto Bolaño i A. G. Porta

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

E
l 2013 va fer deu anys de la 
mort de Roberto Bolaño i 
ara en fa 30 de la publicació 
de la que va ser la seva opera 

prima, Consejos de un discípulo de Morri-
son a un fanático de Joyce, una novel·la 
que va escriure a quatre mans amb 
Antoni Garcia Porta. La fama de l’au-
tor xilè, que no va disfrutar en vida, 
ha superat les llibreries i ha arribat 
als teatres. Àlex Rigola va muntar la 
monumental –com a novel·la i obra 
teatral– 2666 (que estrenarà el 3 
d’abril en la seva versió alemanya a 
la Schaubühne de Berlín) i ha pre-
sentat aquest any El policía de las ra-
tas, amb Andreu Benito i Joan Carre-
ras. Ara és l’actor i director Fèlix 
Pons qui s’atreveix a adaptar un per-
sonalíssim retrat generacional am-
bientat a la Barcelona d’inicis dels 
80, en plena transició. L’interpreten 
Claudia Benito, filla de l’Andreu, i 
Nao Albet.
 Pons ha passat per totes les etapes 
en el seu fervor per Bolaño. Primer 
en va ser un lector entregat. Després 
va implorar a Rigola un paper a 2666. 
I s’estrena com a director i drama-
turg a partir d’una novel·la de la qual 
elogia la «frescor, l’esperit gamberro 
i la voluntat renovadora des del joc». 
Centra l’adaptació en els dos perso-
natges clau, uns Bonnie and Clyde a la 
barcelonina, que viuen una relació 
tòxica i autodestructiva en un pis 
pròxim a la plaça de Lesseps.

ROBATORIS I CRIMS / Ángel Ros (Nao Al-
bet) és un escriptor fracassat que té 
en Joyce el seu referent literari. Tam-
bé toca el baix en una orquestra tro-
pical i en un dels seus concerts co-
neix Ana Ríos Ricardi (Claudia Beni-

to), una jove sud-americana de la 
qual es queda penjat. Es converteix 
en la seva musa negra i ella l’arros-
sega a una espiral de drogues, alco-
hol, sexe i música, amb Morrison i 
els Doors com a banda sonora. Em-
prenen, per si no fos prou, una esca-
lada violenta amb robatoris i crims.
 En l’original novel·lesc, la parella 
es mou en una fugida constant per 
diferents pisos de Barcelona. Pons ha 

preferit quedar-se amb només un, a 
prop de la plaça de Lesseps. No sorti-
ran mai del seu refugi, del llit que de-
fineix l’espai escènic del muntatge, 
per la qual cosa el director planteja 
el joc que el públic decideixi si el que 
sent per boca d’aquests joves que vi-
uen al límit és realitat o ficció.

‘PERFORMANCE’ A L’ESTIL TARANTINO / 
L’elecció d’aquesta opera prima no és 
capritxosa. El seu director veu un 
paral·lelisme entre el retrat genera-
cional d’una joventut que deixava 
enrere «una dictadura salvatge» i el 
d’una altra que busca avui alternati-
ves polítiques a l’enfonsament d’un 
altre sistema, el de l’«estat del benes-
tar». Aquesta convulsió de l’època de 
la transició es reflecteix en una 
novel·la amb voluntat de «trencar 
motllos, de dinamitar-ho tot», i que 
com qualsevol opera prima és «imper-
fecta, però fascinant i complexa». 
Bolaño i Porta van experimentar 
amb la barreja de gèneres literaris, 
partint de la novel·la negra, i l’ús de 
tècniques narratives pròpies del ci-
ne, com els flashbacks.
 No menys complexa i potent és 
una posada en escena que es mou en 
el terreny de la performance i amb un 
treball audiovisual que no vol ser do-
cumental i sí reflectir l’estètica del 
moment. Tot, segons el director, amb 
el repte de captar l’«extraordinària 
poesia» que desprèn la narrativa de 
Bolaño i l’aire tarantinesc que respi-
ra Consejos de un discípulo..., anterior 
a l’eclosió del cineasta amb Reservoir 
dogs (1992).
 L’aposta de Pons és valenta, com 
ja ho va ser la novel·la. «Cal llançar-se 
al buit i cagar-la un, dos, tres o qua-
tre cops. Cal una cultura de creadors 
arriscats». H

ESTRENA dE ‘CONSEjOS dE UN diSCíPUlO dE MORRiSON A UN FANáTiCO dE jOyCE’

El Tantarantana 
acull un muntatge amb 
dos joves que viuen 
al límit a la Barcelona 
d’inicis dels 80

33 Claudia Benito i Nao Albet, en una imatge promocional de l’obra.

MARTINA MATENCIO

ELISENDA PONS

MÚSICA DE  
PIANO PER AL 
CENTENARI DE 
MARIA CANALS
Barcelona q Per commemorar el 
centenari del naixement de Maria 
Canals, concertista de piano, 
pedagoga i impulsora del concurs 
internacional que porta el seu nom, 
ahir es va descobrir una placa a 
l’edifici on va néixer i va viure 
l’artista. I allà mateix, i a peu de 
carrer,  a la cruïlla de Gran Via amb 
Pau Claris, costat muntanya, José 
Enrique Bagaria va interpretar en  
un piano que va pertànyer a Canals 
Cançó i dansa núm 1, de Mompou. 
Ell, Miquel Farré i Leonora Milà, 
també presents a l’homenatge, són 
els únics espanyols guanyadors del 
concurs en 50 anys.

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA 

Renaldo & Clara han crescut, ara 
són cinc i tenen moltes més can-
çons, una vintena, la majoria de 
les quals van sonar dimarts a la 
sala Beckett (cicle Els dimarts em 
sentiràs). Han fet l’estirada, sí, pe-
rò el seu món continua sent, fe-
liçment, igual de sensible, vulne-
rable, emotiu, i les seves cançons 
fan impacte perquè coneixen la 
manera de materialitzar les seves 
intencions artístiques.
 Mentre en grups de generaci-
ons anteriors de l’indie-pop hi ha-
via una distància entre els seus 
desitjos expressius i la realitat 
tècnica, a Renaldo & Clara totes 
dues variables van a l’una. Des-
envolupen amb fortalesa execu-
tiva cançons d’aspecte extrema-
dament fràgil. Una fricció inspi-
radora de la qual surten aquests 
Fruits del teu bosc, que no Fruits del 
bosc, com ha aparegut en algun 
mitjà. «No som tan cutres per po-

sar com a títol un nom de iogurt», 
va renyar Clara Viñals amb aque-
lla veu de miniatura que sembla 
que ha estat dissenyada expressa-
ment per a cançons com les seves. 
Pop de formes mandroses, con-
templatives o expeditives, sem-
pre delicades, entre el tempo pau-
sat de Les runes, que va obrir el re-
cital, i els esvelts acords d’Els dies 
s’allarguen.

VIOLÍ I MANDOLINA / Cançons com Mi-
grador, d’ambient malagradós, en 
què Viñals va cantar estrofes d’im-
potència. «Per molt que aquí regui 
/ sense parar mai, / no hi faria sor-
tir el mar». Spleen lleidatà, vestit 
amb minuciositat per una banda 
detallista, amb un Hugo Alarcón 
que anava canviant el teclat pel vi-
olí o la mandolina. Sense separar-
se de l’instint pop, molt manifest 
a Veueta i la peça més corpulenta 
del repertori, Autocars. 
 Al tram final, després d’Après 
la fête (peça recollida al disc del 
Festival de Músiques Disperses 
del 2012), el trombó d’Eric Herre-
ra va liderar amb ànim victoriós 
la instrumental De llances. Punt fi-
nal a una hora de música discre-
tament seductora. Encara que, 
alerta: «El pròxim disc serà més 
punkie», va anunciar Viñals. H

  

Renaldo & 
Clara, pop 
fràgil però 
poderós
CRÒNiCA El grup va 
oferir el seu repertori 
emotiu a la Beckett

La cantant, Clara 
Viñals, va advertir 
que «el pròxim disc 
serà més ‘punkie’»


