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ESTEBAN LINÉS
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El director Andrés Lima, forjat
entre jaciments creatius com el
col·lectiu Animalario, porta l’es-
perit de Lou Reed a l’espectacle
musical Desde Berlín. Tributo a
Lou Reed, amb el qual el 9 de se-
tembre s’obre la temporada del
Teatre Romea de Barcelona, que
ha definit com “un poema audio-
visual” i on actuen Nathalie Po-
za i Pablo Derqui, amb música
de l’àlbum Berlin.
El director artístic del Romea,

Borja Sitjà, que debuta en el càr-
rec amb aquesta obra i que és un
confés i devot fan de l’obra i per-
sonalitat de l’artista nord-ameri-
cà mort fa un any, va explicar
ahir en la presentació que el pro-
jecte va sorgir demoltes conver-
ses i pensaments, de ganes de tre-
ballar a partir de l’obra de Lou
Reed i la seva manera d’enfocar
l’art. “Aquesta obra és, abans
que res, sobre una manera de
veure i entendre l’art, de veure
el fet artístic d’una manera molt
concreta”. El producte resultant
és una peça dita tota en castellà,
“perquè és així com es va idear i
com ha sortit, d’una manera to-
talment natural”, va puntualit-
zar Sitjà. I sobretot va posar èm-
fasi en una idea: “No sé com es
pot definir l’obra que ha sortit,
però el que sí que sé és que no és
un biopic”.
El procés que ha desembocat

en aquesta obra va ser conscien-
ciós i ambiciós. A partir d’aquest
enfocament genèric, l’específic
es va concentrar a l’àlbumBerlin,
publicat per Reed el 1973, conver-
tit en un músic i autor no només
maleït sinó superlatiu, després
de la seva etapa a la Velvet Un-
derground, i d’una incipient car-
rera en solitari que ja havia fet
impacte amb l’èxit de Transfor-
mer. El disc en qüestió, va recor-
dar ahir Sitjà, al seu dia va ser

destrossat per la crítica peròmés
tard es va convertir “en una obra
mestra de la música popular i en
una gran obra poètica”. Sexe,
mort, autodestrucció i suïcidi
són els ingredients principals de
la columna vertebral temàtica de
l’elapé, protagonitzat per una ciu-
tat i dos personatges: la Caroline,

una prostituta drogoaddicta, i en
Jim, un proxeneta maltractador.
A partir del volum discogràfic

es va demanar a tres escriptors
de tres generacions diferents,
Juan Villoro, Juan Cavestany i
Pau Miró, que imaginessin i es-
crivissin escenes inspirades en
l’àlbum per construir l’especta-
cle. Un cop enviats els textos
sol·licitats, Andrés Lima va afe-
gir-hi alguns textos i va constru-
ir la dramatúrgia pròpiament di-
ta de l’obra.Desde Berlín apareix
davant l’espectador com “un po-
ema visual” que, en paraules del
director, “no defuig la mirada al
costat salvatge i fosc de la vida,
perquè en definitiva som davant

una història completa plena de
tragèdia i comèdia”.
Lima també vamanifestar que

“igual com Lou Reed deia que
només feia rock and roll i que el
que realment comptava era fer-
ho des del cor, aquesta obra s’ha
d’emprendre de la mateixa ma-
nera, des del cor”. El director
dramàtic va sintetitzar les claus,
segons la seva opinió, que fan
del músic novaiorquès una ico-
na cultural: “LouReed era un po-
eta, a més d’unmúsic, i és per ai-
xò que hem afrontat l’espectacle
d’una manera poètica”.
A l’obra, d’una durada d’uns

setantaminuts, el guió argumen-
tal el dóna el mateix ordre de les

cançons tal com apareixen al
disc. Per això, tota lamatèria pri-
mera que se sentirà en la repre-
sentació és la que conté àlbum
esmentat, un tema de l’àlbum
The raven i el Perfect day inclòs
en el gloriósTransformer. Els ar-
ranjaments musicals dels temes
interpretats en directe i la músi-
ca incidental composta per a
l’ocasió són obra de Jaume
Manresa, exteclista del grupma-
llorquí Antònia Font. Ahir es
van poder veure una mica més
de cinc minuts d’obra, en un es-
cenari dominat per un llit –que
serà element fix i central del
muntatge escènic– i un paravent
en el qual es projecten vídeos i
textos amb les traduccions de
les cançons enllaunades que se
senten de Lou Reed. A més
d’aquestes cançons, que se senti-

ran en la versió original, tantNa-
thalie Poza com Pablo Derqui
canten alguns temes de Reed,
acompanyant-se del piano (ella)
i de la guitarra (ell). L’actriuma-
drilenya, que toca el piano i can-
ta en directe amb una convicció
formidable, va confessar que
“Lou Reed és l’artista de la meva
vida, i Berlin va disparar la meva
imaginació amb només 11 anys,
perquè va ser undisc que va tren-
car les barreres que separen la
poesia de la música i del teatre”.
També va concedir que la seva
manera d’interpretar les can-
çons de Reed es podrà referenci-
ar en la manera com ho fan Patti
Smith i Suzanne Vega. Per la se-
va banda, Pablo Derqui, popular
per la seva interpretació d’Enric
IV a la sèrie televisiva Isabel, no
va negar que està nerviós per la
imminència de l’estrena d’una
obra en la qual ha de tocar la gui-
tarra elèctrica en directe.
Després de fer temporada al

Romea fins al 19 d’octubre, l’es-
pectacle es representarà aValèn-
cia i, posteriorment, durant cinc
setmanes al teatre Matadero de
Madrid.c

Un moment de l’espectacle sobre el món de Lou Reed que obrirà la temporada del Romea

Arquitectura oculta, de Nicolás Combarro
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Sexe, mort,
autodestrucció
i suïcidi són els
ingredients
principals de l’obra

Unpoemaaudiovisual sobreLou
Reedobre temporadaalRomea
El director Andrés Lima recrea el món del seu elapé ‘Berlín’, publicat el 1973
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ArtNou Primera Visió, la festa de l’art contemporani emergent, inaugura la temporada

L’art joveenvaeixBarcelona

ART NOU

TEO CAMINO
Barcelona

Barcelona es convertirà aquesta
tarda i fins a finals de mes en un
referent de l’art més actual.
Quinze galeries d’art contem-
porani donen el tret de sortida a
la nova temporada amb exposi-
cions que impulsen l’obra d’artis-
tes emergents.
Aquesta iniciativa forma part

del projecte Art Nou Primera
Visió –organitzat per l’Asso-
ciació de Galeries d’Art de Bar-
celona– que arriba a la tercera
edició i “continua creixent, per-
què cada any sónmés les galeries
que hi participen, tenen lloc més
activitats paral·leles i també s’hi
afegeixen més associacions”,
explica el seu president, Joan
Anton Maragall.

Alguns dels centres
d’art que s’afegeixen a
aquesta iniciativa són el
MACBA i el MNAC, que
senyalitzaran aquelles
obres que tenen en exposi-
ció realitzades per artistes
de menys de 35 anys.
Però, sens dubte, una

de les grans novetats és la
incorporació de l’Arts San-
ta Mònica, que amb una
exposició de les obres gua-
nyadores de la I convo-
catòria Ingravid-Arts San-
ta Mònica, i diverses acti-
vitats paral·leles, es con-
vertirà en un centre on
descobrir, difondre i debatre
sobre la creació artística contem-
porània xerrant amb els matei-
xos artistes. Per la seva banda,
l’Espai 13 de la Fundació Miró i

la jove galeria Blue Project Foun-
dation també acolliran exposici-
ons de joves.
“Vampensar que els artistes jo-

ves sempre són presents, i aques-

ta iniciativa vol subratllar
aquest fet”, explica Mara-
gall, que afegeix: “Les 28
galeries d’art contempora-
ni quehi ha aBarcelona es-
tan vinculades a l’art jo-
ve”. Tot i això, alguns dels
joves artistes d’Art Nou
–que exposen per primera
vegada en una galeria de
Barcelona– en tenen una
percepció lleugerament di-
ferent. “No tenim gaires
oportunitats, per això és
molt important que la tem-
porada s’obri amb art jo-
ve, perquè això genera re-
lacions amb les galeries

que perduren en el temps”, expli-
ca Nicolás Combarro. “Barcelo-
na té una xarxa molt interessant
de centres cívics i centres inde-
pendents d’art en els quals solc

exposar –explica Ana García Pi-
neda–, però que una galeria
compti amb tu és d’agrair, per-
què t’obre la possibilitat d’arri-
bar a un públic a qui segurament
no arribaries mai”.
És físicament impossible per als

porcs mirar al cel és el debut
d’Ana García Pineda (Sabadell,
1982) en una galeria barcelonina,
+R. Nicolás Combarro (A Coru-
ña, 1979) s’estrena amb
Re_Construir.Combarro fa servir
runa, garbuixos i restes de mate-
rials de construcció com a ma-
tèria primera, i amb aixòha realit-
zat una sèrie d’intervencions
escultòriques en un espai que li
ha cedit Fabra i Coats. Una sèrie
de fotografies mostren aquest in-
teressant procés creatiu en l’ex-
posició que s’inaugura aquesta
tarda a La Taché.
“És una aposta que encaixa

amb els sentiments dels compra-
dors, que no són estrictament
col·leccionistes –explica Mara-
gall–, la gent es deixa portar per
l’impuls i per la motivació perso-
nal que li genera cada obra”.c


