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Clàudia Benito i Nao Albet a Consejos de un discípulo de...

NaoAlbetressuscita la ràbia i laviolència
de laprimeranovel·ladeRobertoBolaño
El Tantarantana acull ‘Consejos de un discípulo deMorrison a un fanático de Joyce’

MARTINA MATENCIO

JUSTO BARRANCO

Barcelona

El debut literari de Roberto Bola-
ño, escrit a quatremans ambA.G.
Porta i publicat l’any 1984, arriba
des de demà als escenaris barce-
lonins. El teatre Tantarantana
acull fins al 30 demarç la carrera
de violència i ràbia, de crims, cre-
ativitat, drogues i sexualitat de
Consejos de un discípulo deMorri-
son a un fanático de Joyce. Una
història d’amor i atracaments a
l’estil de Bonnie & Clyde que
constitueix un retrat fresc de la
Barcelona de principis dels vui-
tanta, la que viu la transició de-
mocràtica, i que l’actor i director
Fèlix Pons ha adaptat al teatre
centrant-la en els seus dos perso-
natges protagonistes: l’escriptor
frustrat Àngel Ros i la dona de la
qual està enamorat, la jove sud-
americana Ana Ríos Ricardi, que
l’arrossegarà a una desenfrenada
i sanguinària carrera delictiva.
Nao Albet i Clàudia Benito do-
nen vida als dos joves atracadors
i recreen l’esperit d’una època
amb l’ajuda d’un llit en el qual
s’estimen, s’odien i creen i amb
projeccions de vídeo i un teatre
molt físic, d’energia desbordant.
Pons, que havia portat al teatre

anteriorment el món de l’escrip-

tor i filòsof Francesc Pujols a
l’obra La tardor barcelonina, diu
que va quedar impressionat quan
va llegir Consejos de un discípulo
de Morrison a un fanático de Joy-
ce, la novel·la que seria l’arrenca-
da de la imponent carrera literà-

ria de Bolaño, amb èxits com Los
detectives salvajes o 2666, una tra-
jectòria que només es veuria trun-
cada per la desaparició prematu-
ra de l’escriptor xilè establert a
Catalunya. “Em va fascinar la
frescor del text, la ràbia que

conté aquesta obra de joventut
de Bolaño i Porta, les seves pica-
des d’ullet al lector, el seu diàleg
amb el cinema i amb diferents
tècniques narratives, i volia por-
tar-la a escena”, explica Pons.
Una posada en escena que, diu,

s’havia de centrar en la peculiar
història d’amor entre Àngel i
Ana, però passant del narrador
únic de la novel·la, Àngel, a una
història explicada pels dos
membres de la parella. I tot i que
ha hagut d’eliminar molts ele-
ments interessants per poder
explicar la història en els només
80minuts que dura ara, l’adapta-
ció que n’ha fet, creu, “manté l’es-
til, l’esperit lúdic, juvenil i gam-
berro”. amb una posada en esce-
na que, diu, es troba entre “el tea-
tre postèpic i una performance
molt física”.
Si a la novel·la, recorda Pons,

els protagonistes transiten entre
els diversos pisos en els quals es
van amagant i els espais exteriors
on van protagonitzant la seva es-
calada criminal l’estiu del 1980, a
l’escenari els personatges de Nao
Albet i Clàudia Benito “es troben
amagats un cap de setmana en un
pis a prop de la plaça Lesseps, on
viuen una mena d’orgia creativa
envoltada de drogues, alcohol,
amor i desamor”. I on recorden

les escenes d’assalts, crims i
atracaments però també la no-
vel·la que Àngel prova d’escriure
des de fa temps i el protagonista
de la qual, Dédalus, inspirat en la
vida real d’Àngel, es fon amb ell.
Per això, explicaNaoAlbet, el pú-
blic té sempre el dubte de si el
que estan explicant és una inven-
ció o uns fets que han viscut real-
ment.
Un Albet que assegura que

l’obra de Bolaño i Porta presenta
ressonàncies molt fortes amb el
moment actual. “Es viu també
una crisi existencial i econòmica
i ningú no sap on anirà a parar, hi
ha desesperació”, diu, encara que
assenyala que el seu personatge
bàsicament es deixa arrossegar
per la seva estimada, una noia
que no es preocupa pels altres,

només pel que ella vol. També
per Pons el públic establirà una
connexió entre la joventut de la
qual parla Bolaño i l’actual, per-
què totes dues viuen en forts can-
vis: la joventut de llavors sortida
de 40 anys de dictadura i l’actual,
feta fora de 40 anys d’Estat de
benestar. Encara que, assenyala
el director, “no sé fins a quin
punt la joventut d’avui es pot
comparar amb aquell esperit sal-
vatge, elèctric, amfetamínic, amb
el nihilisme anarquista dels prota-
gonistes de l’obra”.c

Fèlix Pons ha
adaptat l’obra mirant
de conservar-ne
l’esperit lúdic, juvenil
i gamberro


