
COMPRAR I BEURE
Restaurant Núria

per A. G.

MÚSICA Jabier Muguruza
per Luis Hidalgo

E
lla, una dura i forta fem-
me fatale sud-americana.
Ell, un català pusil·là-

nime i inofensiu, escriptor fra-
cassat i cineasta aficionat, fins
que l’amor obsessiu el porta a
ser qualsevol cosa que ella desit-
gi. Encara que es tracti d’esdeve-
nir sagnants atracadors de
bancs, salvatges experimenta-
dors de drogues, “moderns
Bonny i Clide de la Barcelona de
finals dels anys setanta”, explica
el director Fèlix Pons (Barcelo-
na, 1972) de l’obra Consejos de
un discípulo de Morrison a un fa-
nático de Joyce, que avui puja a
l’escenari del Teatre Tantaranta-
na. Roberto Bolaño (Xile, 1953) i
Antoni García Porta (Barcelona,
1954) van escriure aquest text a
quatre mans el 1984, en el que
seria el debut de tots dos en un
àmbit literari que van conquis-
tar immediatament. Aquell ma-
teix any, l’obra protagonitzada
per l’amor i la violència d’Àngel
Ros i Ana Ríos Ricardi va gua-
nyar el premi Àmbit Literari.

Ha passat una dècada des de
lamort de Bolaño i tres des de la
publicació d’aquest tempestuós
híbrid entre novel·la negra, as-
saig, diari, carta i guió cinemato-
gràfic. SegonsPons, els personat-
ges aconsegueixen “ficcionar la
realitat de la joventut espanyola
durant la Transició, a més

d’obrir un diàleg entre la cultu-
ra pop i l’alta cultura”.

L’obra reflecteix les simili-
tuds entre aquesta època i l’ac-
tual. “Igual que als anys vuitan-
ta, la joventut d’avui es pregunta
quin futur l’espera. Encara que
no cal matar ningú, com passa a
la novel·la”, ironitza el director.
“Ells sortien de 40 anys de dicta-
dura i ara de dècades d’Estat de
benestar, un edifici que s’ensor-
ra per l’espiral de consum que
ens enganxa sense satisfer les
necessitats més humanes i espi-
rituals”, lamenta.

Però, segons Pons, elmuntat-
ge que dirigeix no vol ser polític,
sinó que pretén centrar-se en la
relació claustrofòbica i solitària
entre l’Àngel i l’Ana, interpre-
tats pels joves Nao Albet i Clau-
dia Benito.

De facto l’obra, que es podrà
veure fins al proper dia 30, se sin-
tetitza en els dos intèrprets i en
un sol espai, ocupat pel llit en les
llençols del qual la parella es tan-
ca en un estiu de crims. L’acció
transcorre durant “un cap de set-
manad’orgia dedrogues, sexe, al-
cohol i música”, en què la parella
protagonista va narrant la seva
història com si estigués creant el
guió d’una pel·lícula.

Contagiat per la voluntat de
Bolaño i Porta “de trencar els
motlles, experimentar amb els
gèneres i dialogar amb el cine-
ma i la música”, Pons s’ha sub-

mergit durant tres anys en el
repte de traslladar a escena els
nivells de lectures i “els gestos
de complicitat al públic” de
l’obra metaliterària originària.
També ha consultat Porta so-
bre el procés creatiu que la va
materialitzar. A més del teatre
postèpic i la performance, el di-
rector ha recorregut per prime-
ra vegada en la seva carrera a
suports audiovisuals, una eina
per desviar l’espectador i crear
confusió sobre quines escenes
són realitat i quines són ficció.
Les projeccions en vídeo, les
imatges i la música “trenquen
la quarta paret i traslladen el
públic a la Barcelona dels anys
vuitanta, però també el duen a
dins de les al·lucinacions dels
protagonistes. Com deia Bola-
ño, és un combat entre imatges
i paraules”, resumeix Pons,
que amb el seu muntatge pre-
tén homenatjar els orígens del
poeta xilè amb una obra en què
“ja bateguen les inquietuds i es
manifesta el complex estil de
les seves obres madures i con-
sagrades”.

EL CABALLERO DE OLMEDO
Lope de Vega
Teatre Lliure de Montjuïc
Del 14 de març al 13 d’abril

CONSEJOS DE UN DISCÍPULO
DE MORRISON A UN
FANÁTICO DE JOYCE
Roberto Bolaño i A. G. Porta
Teatre Tantarantana
Barcelona
Fins al 30 de març

El camaleònic restaurant i bar
Núria fa nou dècades que s’adap-
ta als temps: des de divendres pas-
sat ho fa una altra vegada, després
d’“una remodelació que recupera
part de l’ambient dels anys trenta i
una renovació gastronòmica a
disposició de totes les butxa-
ques”, assenyalen els propietaris
Marcel Cortadellas i Montse Vila,
néts dels fundadors: gotets de vi a
1,5 o euros i platets a 2 euros.
“Volem que la gent d’aquí torni a
integrar-se a la zona de la Ram-

bla”, reivindiquen. Per aconseguir-
ho, enforteixen dos pilars: el men-
jar, oferint un menú variat i plats
“de la casa” a 5,20 euros, com la
truita de bacallà i l’escalivada aro-

matitzada amb
herbes de mun-
tanya i anxo-
ves; i la història
del local, avui vi-
sible tant en
una exposició
de nou il·lustra-
cions que sinte-
titzen per dèca-
des la idiosin-
cràsia de Barce-
lona, com a la
cara dels molts

clients que, en entrar, espolsen re-
cords de joventut.

Núria. Rambla de Canaletes, 133,
Barcelona. http://nuria.com

S
egons els experts, Lope de
Vega va escriure 1.800
comèdies plenes d’embo-

lics amorosos, capes, espases i
moralitats, enuna ostentació d’en-
giny. Una de les més èpiques,
tràgiques i desvergonyides, El ca-
ballero de Olmedo (al voltant de
1620), arriba al TeatreLliure de la
mà de Lluís Pasqual, que la va es-
trenar el 1992 al Palau dels Papes
d’Avinyó, amb un gegantí decorat
de camps de blat castellans, 11 ca-
valls i 40 intèrprets.

24 anys després, Pasqual tor-
na al vers de Lope, i després de
despullar l’escenari —apostant
peruna escenografia amb les cadi-
res com a únic element— s’envol-
ta de joves actors (els de la Joven
Compañía Nacional de Teatro
Clássico i La Kompanyia del Lliu-
re, que neix aquesta temporada),
per donar vida sobre l’escenari a

aquesta obra creada, en plenama-
duresa de Lope, a partir d’una co-
bla que el va inspirar: “Esta noche
le mataron / al caballero / la gala
de Medina / la flor de Olmedo”.

El repte per a aquests joves
intèrprets sobre l’escenari és
gran, perquè, a més de dominar
l’art del recitat sense que sembli
carregós, han de cantar o batre’s
en duel amb espases a cada mo-
ment. El contrapunt de llarga ex-
periència sobre l’escenari el posa
l’actriu Rosa Maria Sardà, que
dóna vida a Fabia, l’alcavota que
fa d’intermediària entre Doña
Inés i Don Alonso (i que va inter-
pretar Carmen Machi en l’estre-
na de l’obra al Teatre Pavón de
Madrid el mes passat, mentre
Sardà estava convalescent d’una
intervenció quirúrgica). “Li agra-
eixo que sortís a l’arena amb

només deu dies per preparar el
paper”, va explicar l’actriu de la
seva antecessora en el personat-
ge, alhora que va reconèixer que,
malgrat la seva experiència, era
la primera vegada que s’enfronta-
va a un text en vers en castellà i
que ha hagut d’“investigar i fur-
gar” per preparar el personatge.

Per la seva banda, Pasqual va
assegurar que la versió que pre-
senta a Barcelona és “més petita i
lírica” que la que va dirigir el
1992. “Les condicions llavors
erenmolt diferents, però després
de fer-ho en francès em va que-
dar clavada l’espina de fer-ho en
castellà”, va assegurar ahir du-
rant la presentació de l’obra, que
es podrà veure des de demà di-
vendres fins al 13 d’abril.

Segons Pasqual, El caballero de
Olmedo és “un al·legat contra la
intolerància que en un moment
com el present resulta tremenda-
ment indicat”. El repartiment

d’aquesta versió, en la qual Pas-
qual ha volgut “ser el màxim de
fidel possible” a Lope i no alterar
molt el text “perquè quan un text
és tan poderós, cal deixar-lo” —i
per això només ha tallat “exacta-
ment el 8,4% del text original”—,
estàcompost, amésdeRosaMaria
Sardà, per Francesca Piñón, que la
substituirà quan siguinecessari en
el paper de Fabia, Laura Aubert
(Ana), JavierBeltrán (DonAlonso),
Paula Blanco (Doña Leonor), Jordi
Collet (Don Pedro), Carlos Cuevas
(Don Fernando), Pol López (Tello),
FranciscoOrtíz (DonRodrigo) iMi-
ma Riera (Doña Inés).

Amor i violència amb Bolaño

Persistent com el sirimiri, el cantau-
tor basc segueix construint un
món sense velocitat i tendre, que
no naïf, i ple de sàvies paraules nas-
cudes de poetes. El darrer pas de
20 anys es diu Beste hoge, que
interpretarà amb més peces del
seu equilibrat repertori amb el pia-
no de Mikel Azpiroz. Una veu que
acarona i unes paraules que no
deixen indiferent apel·lant a re-
cords, aspiracions i racons de felici-
tat propis de qualsevol persona. Di-
vendres, L’Auditori, 21 h (12 euros).

El Lope més èpic,
tràgic i desvergonyit

Àngel Ros i Ana Ríos, els dos personatges al límit de l’obra de Bolaño i García Porta.

Les cadires són l’únic element escenogràfic del muntatge de Pasqual. / r. r.

Anna Garbus

J. Á. M.
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