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Primera fila    icult
La nova temporada teatral

MARTA CERVERA
BARCELONA 

L
ou Reed (1942-2013) va llan-
çar Berlin el 1973. El disc 
conceptual en què desgra-
nava la relació entre Caroli-

ne i Jim va ser un fracàs comercial 
que, malgrat tot, ha adquirit la cate-
goria d’obra d’art. A partir de di-
marts, aquell disc que mostrava el 
costat salvatge de la vida a través 
d’una tràgica història d’amor co-
brarà nova vida al Teatre Romea, 
convertit en un muntatge teatral 
sota la direcció d’Andrés Lima. El di-
rector de la companyia Animalario 
s’inspira en l’univers underground 
del disc ambientat en un Berlín 
imaginat (el rocker no havia visitat 
la ciutat quan el va crear) per or-
questrar un collage en què la músi-
ca dialoga amb el teatre i les video-
projeccions. 
 Desde Berlín. Tributo a Lou Reed s’es-
trenarà el dia 9 i estarà al Romea 

univers

Lou 
Reed

fins al 19 d’octubre. Després rea-
litzarà una petita gira abans de re-
calar a Madrid. «És un espectacle 
fet des del cor, com el rock del ma-
teix Lou Reed», va destacar ahir Li-
ma. Defineix la seva nova creació 
com «un poema visual, un poema 
d’amor que no defuig la mirada del 
costat fosc de la vida». I afegeix: «Si 
algú ha viscut una història d’amor 
intensa es veurà reflectit en aques-
ta obra».
 El seu treball ha consistit a mos-
trar les històries que conté el disc 
d’una altra forma. Ara només espe-
ra que el públic hi connecti. «És un 
repte començar amb un muntatge 
d’aquestes característiques», va re-
conèixer ahir Borja Sitjà davant la 
seva primera temporada al capda-
vant del Teatre Romea. 

ACTORS I MÚSICS / Els actors Nathalie 
Poza, que en l’obra canta diverses 
peces al piano, i Pablo Derqui, que 

El director Andrés Lima porta al 
Romea el poètic i devastador món de 
‘Berlin’ en un muntatge amb Pablo 
Derqui i Nathalie Poza

desenfunda la guitarra en alguns 
moments, encarnen Caroline i Jim. 
Junts tocaran el cel i baixaran a l’in-
fern. Viuran moments magnífics 
però també terribles en un món on 
es barregen drogues, diversió, pros-
titució, violència i depressió. «La 
història és molt bèstia. Si només es-
coltes les cançons del disc, són molt 
boniques, però si tradueixes les lle-
tres, veus que són d’una tralla tre-
menda», destaca Derqui, que com-
para el cru lirisme de Reed amb el 
de poetes maleïts com Rimbaud i 
Baudelaire.
 «Aquí no val pensar. Has de llan-
çar-te a l’abisme com en un bon con-
cert», assenyala Nathalie Poza. Per a 
ella, interpretar Caroline és un som-
ni fet realitat. Mai fins ara havia po-
gut unir la seva passió per la música 
i el teatre en escena. «Jo vaig desco-
brir Berlin als 11 anys, quan el meu 
germà gran el va posar. I em va en-
ganxar. La forma de cantar de Lou 

Reed és pura interpretació i m’agra-
da amb veu de dona», comenta Po-
za, que també s’ha inspirat en Patti 
Smith, a qui  també admira. «Espero 
que aquesta no sigui l’última vega-
da que faig música en escena. Crec 
que es podrien fer moltes més coses 
amb la música de Lou Reed, amb al-
tres discos».

ESCRIT A SIS MANS / El text de l’obra ha 
estat escrit a sis mans pel mexicà 
Juan Villoro, el madrileny Juan Ca-
vestany i el català Pau Miró. «El di-
rector ens ha donat molta llibertat. 
Ell tenia l’estructura del text disse-
nyada i ens va demanar que escrivís-
sim escenes imaginant determina-
des situacions o a partir de cançons 
del disc», diu Miró, que mai abans 
s’havia submergit de ple en l’uni-
vers de Berlin. «És un disc que capti-
va perquè és preciós i a la vegada 
fosc i tendre; trist i lúcid». 
 La música de Reed ha estat adap-

El text de l’obra  
ha estat escrit a  
sis mans per  
Juan Villoro, Juan 
Cavestany i Pau Miró

Pablo Derqui, en primer terme, en una escena de l’obra, amb 
l’ombra de Nathalie Poza darrere. A sota, portada de ‘Berlin’.
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tada per a aquesta creació per Jaume 
Manresa, d’Antònia Font, respon-
sable també d’algunes peces origi-
nals. L’espectacle obre amb les no-
tes de Berlin, primera cançó del disc, 
i acaba amb l’última, Sad song. Tam-
bé s’inclouen versions de Perfect day, 
Vanishing act i Heroine. «Ha sigut un 
repte intentar trobar un so que ca-
sés amb el de Lou Reed, fet amb co-
ratge però des de la senzillesa», re-
coneix Jaume Manresa. 
 Les videoprojeccions, que s’uti-
litzen sovint per desdoblar els ac-
tors en escena, jugar amb les seves 
ombres o reflectir els ambients en 
què es mouen, són obra de Miquel 
Àngel Raió. «Aquest és un viatge in-
terior que surt de les vísceres. Les 
imatges ajuden a ficar-nos dins de 
l’espectador», destaca Lima. Les fil-
macions es projecten a les parets de 
l’habitació de Caroline i Jim, presi-
dida per un gran llit i un tocadiscos 
portàtil. El seu univers. H

JOAN PUIG

Qualsevol viatger una mica 
atent ha pogut constatar 
com moltes de les coses 

que el sorprenien o que trobava 
diferents als Estats Units, passats 
uns anys acaben arribant a Euro-
pa, i fins i tot a Espanya. Aquest 
procés s’ha accelerat extraordi-
nàriament en les darreres dèca-
des: el temps que triga una dinà-
mica d’allà a ser comuna entre 
nosaltres és cada cop més breu.
 Per això, tot i que a casa mirem 
d’implantar amb els llibres el 
catch and release de la pesca (sense 
gaire èxit de moment, ho confes-
so), quan sóc als EUA no puc evi-
tar anar de llibreries (a les llibreri-
es que encara hi ha: el sector allà 
també ha retrocedit), com a lec-
tor però igualment com a ensu-
mador de tendències. Perquè tot 
i que és cert, per exemple, que la 
dinàmica novetat-primer-més-ca-
ra-en-tapa-dura (i després, si fun-
ciona, en butxaca) no ha aconse-
guit implantar-se del tot aquí, al-
tres coses sí que ens han acabat 
arribant. O ens arribaran. Parlo 

per exemple de l’espai i el prota-
gonisme creixent de la secció Sta-
tionery (on es ven de tot menys lli-
bres), parlo de la secció True Crime, 
parlo del gran espai dedicat a re-
vistes i diaris (en un país sense qui-
oscos), parlo de la secció d’Ameri-
cana (en moltes llibreries barcelo-
nines ja hi ha un apartat de llibres 
i guies sobre la ciutat). No estic se-
gur que el salt de l’oceà sigui tan 
fàcil per a l’enorme apartat de re-
ligions, ni per al nivell cultural 
que fa que en una llibreria de ca-
dena (la de Union Square glosada 
fa poc per José Luis García Martín 
al seu excel·lent blog, tot i que no 
mencionava l’aire condicionat 
polar de la cafeteria ni la cua per 
seure-hi), que al costat dels gatets 
de peluix i les revistes de cotxes hi 
hagi un apartat d’estudis literaris 
amb Barthes i Frazer, amb Eagle-
ton i James, autors que a casa no 
trobaria junts ni en una llibreria 
especialitzada.
 Tot plegat coses encara dife-
rents i d’altres de ben semblants. 
Miro les cares i les mans dels lec-
tors, com fullegen els llibres o 
passen els dits pel prestatge, amb 
el cap lleument inclinat, en un 
continent i a l’altre alhora. A la 
terra de Nod de les lletres. H 

La terra de 
Nod, allà i aquí 

JAUME

Subirana

Les coses que ens 
sorprenen als EUA 
cada vegada triguen 
menys a arribar

deesi

                         

altres perles de la programació del Romea

‘L’ÚLTIMA TROBADA’

Abel Folk adapta la novel·la 
de l’hongarès Sándor Marai
La novel·la més famosa de l’es-
criptor i periodista hongarès 
Sándor Marai arriba per prime-
ra vegada a escena a Catalunya. 
A l’octubre, Abel Folk dirigirà 
aquesta història sobre la neces-
sitat de buscar la veritat. L’obra 
narra la trobada de dos homes 
que, després de 41 anys sense 
veure’s, es reuneixen en un cas-
tell a Hongria. El mateix Folk 

i Jordi Brau seran els protago-
nistes d’aquest duel sense ar-
mes però gens pacífic, en què 
els records cobraran vida. Du-
rant aquest temps un ha vis-
cut a l’Extrem Orient, l’altre no 
s’ha mogut d’Hongria però cap 
d’ells ha pogut oblidar l’em-
premta d’una dona. El muntat-
ge comptarà amb col·laboració 
especial de Rosa Novell. 

‘EN EL ESTANQUE DORADO’

Lola Herrera i Héctor  
Alterio, il·lustre duel actoral
Dos aclamats actors, l’espanyo-
la Lola Herrera i l’argentí Héc-
tor Alterio, protagonitzen el 
melodrama generacional En el 
estanque dorado. Reunits per pri-
mera vegada en escena sota la 
direcció de Magüi Mira, el duel 
actoral que protagonitza aques-
ta veterana parella d’intèrprets 
ha obtingut magnífiques crí-
tiques. Luz Valdenebro, Cami-

lo Rodríguez i Mariano Estudi-
llo completen el repartiment 
d’aquest text d’Ernest Thomp-
son, que va aconseguir tres Os-
cars en la seva versió cinema-
togràfica amb Katharine Hep-
burn i Henry Fonda. S’hi parla 
del pas del temps, de la por, de 
la soledat i de la necessitat de 
disfrutar de relacions positives 
per poder sentir-se viu.

‘FEDRA’

Emma Vilarasau s’entrega al 
repte del clàssic de Racine
Nova producció del Romea. 
El gener del 2015, una de les 
actrius més respectades pel 
públic i la crítica, Emma Vi-
larasau, es prepara per prota-
gonitzar Fedra, de Racine. De 
la mà de Sergi Belbel, que ja la 
va dirigir la temporada passa-
da al Lliure amb Els dies feliços, de 
Samuel Beckett, Vilarasau assu-
mirà un dels rols més apassio-

nats del teatre. Feia temps que 
Vilarasau somiava de declamar 
els versos alexandrins d’aquest 
clàssic francès inspirat en  La tra-
gèdia d’Hipòlit, d’Eurípides. És el 
drama d’una dona el destí de la 
qual està marcat per l’irrefrena-
ble desig pel seu fillastre, que la 
rebutja. El repartiment comp-
tarà amb Jordi Banacolocha i 
Lluís Soler.

‘ELS VEÏNS DE DALT’

Esperat debut de Cesc
Gay com a autor i director
Després de triomfar en el cine 
amb En la ciudad i Una pistola en 
cada mano, Cesc Gay debutarà 
al març com a autor i director 
teatral amb Els veïns de dalt. De-
fensada per un impressionant 
quartet –Àgata Roca, Nora Na-
vas, Pere Arquillué i Jordi Ri-
co–, l’obra és una comèdia al 
voltant de la vida en parella. El 
punt de partida del muntatge 

es basa en una experiència real 
que el realitzador i la seva famí-
lia van patir el dia que uns nous 
veïns van ocupar el pis superior 
al seu. El repte majúscul de viu-
re en parella en el món actual 
és posat en dubte amb humor 
i ironia per aquest realitzador 
que al principi de la seva carre-
ra va adaptar al cine una obra 
de teatre, la comèdia Kràmpack.


