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Entrevista
a Luca
Ronconi

L’artista crea ‘La
porta dels
lectors’ per a la
reformada
biblioteca

Frederic
Amat fa
un mural
a l’Ateneu

El director del
Piccolo ens parla
d’‘Il ventaglio’,
de Goldoni, que
porta avui al TNC

PoliedreBolaño-Rigola
ÀlexRigolaportaavuialTeatreLliure l’adaptaciódelanovel·la ‘2666’,queensfarà
descobrir laprofunditatde l’obradel’autorxilè i totes lescaresdeldirectorcatalà

Andreu Gomila
BARCELONA

Àlex Rigola i Pablo Ley, a di-
ferència dels estudiosos en
l’obra de Benno von Ar-
chimboldi, no han quedat
devorats per l’obra de Ro-
berto Bolaño (1953-2003).
Durant la presentació de la
dramatització de 2666, que
s’estrena avui al Teatre Lliu-
re, van reconèixer que era
“el projecte més ambiciós”
que havien fet mai: reduir a
cinc hores de teatre una
novel·la de més de 1.000 pà-

gines, molt literària, bàsi-
cament narrada, amb poc
diàleg, farcida d’imatges
gairebé impossibles de tras-
lladar damunt l’escenari.
No era fàcil, però després de
veure diumenge passat un
assaig general, podem dir
amb certesa que se n’han
sortit. I amb un excel·lent.

2666 són cinc històries
que s’enllacen subtilment a
través de personatges que
passen d’un capítol a l’altre,
i gràcies a un lloc referenci-
al, que a la novel·la s’ano-
mena Santa Teresa, i que a

la realitat es diu Ciudad Juá-
rez, la localitat del nord de
Mèxic on des de 1993 han
estat assassinades més de
400 dones, sense que hi
hagi cap culpable, encara, a
la garjola. Entre tots els ca-
ràcters en destaca un: Ar-
chimboldi, un escriptor ab-
sent, incògnit, inventat per
l’escriptor xilè, un J.D. Sa-
linger alemany, sobre el qual
investiguen fins a la sacietat
els quatre protagonistes de
la primera part de la peça.
Aquesta, La parte de los crí-
ticos, es desenvolupa a tall

de conferència: els intèr-
prets expliquen qui és Ar-
chimboldi alhora que es pas-
segen per les seves aparent-
ment anodines vides.

11 actors, 40 personatges
A l’artefacte literari de Bola-
ño hi surten més de 40 indi-
vidus; Rigola ha contractat
11 actors que interpreten di-
ferents papers. Tots també
admeten que és la cosa més
gran que han fet mai. Qua-
tre són, bàsicament, els pro-
tagonistes: Andreu Benito,
Joan Carreras, Chantal

Aimée i Julio Manrique. El
primer destaca amb subtil
mestratge a la segona part,
La parte de Amalfitano, on
dóna cos a aquest, un pro-
fessor de filosofia de la uni-
versitat local que ve de Bar-
celona. Aquí veiem un Rigo-
la inèdit, que dota d’un
lirisme esclatant l’acte més
malencònic. “Només la poe-
sia no està contaminada”,
llança el Joven Guerra (Fer-
ran Carvajal), fill del degà de
la Universitat de Santa Te-
resa, en un moment clau, de
trànsit entre el drama i la co-

mèdia i després de ballar
subtilment una ranxera.
“T’estàs fent gran, Àlex”, li
diuen entre bromes al direc-
tor el personal del Lliure.
“Ara veureu”, avisa Rigola.

La parte de Fate canvia el
to, i les coses. Si el primer
acte es desenvolupa al pros-
ceni i el segon en una franja
estreta de l’escenari, ara tot
queda tancat en un quadrat.
Els crims comencen a aflo-
rar, se’n comença a parlar, ja
obertament. Fate (Manri-
que) és un periodista afroa-
mericà d’una revista de Har-

Julio Manrique (centre) interpreta el paper del periodista afroamericà Fate en la tercera part de ‘2666’. També hi són Alba Pujol, Víctor Pi, Fèlix Pons, Ferran Carvajal i Cristina Brondo ■ CRISTINA CALDERER
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Iel faune?

Això: què se’n deu
haver fet, del Grec?
És una pregunta ex-

temporània, clarament,
però per això ens fem el
suec, el suec que va al Grec. I
és que ens agradava aquell
simpàtic faune que en ante-
riors edicions s’havia con-
vertit en l’emblema (o el
símbol, o el logotip, o la
imatge corporativa) del fes-
tival, i que cada any adqui-
ria les formes d’un objecte
diferent: una pinça d’esten-
dre roba, un obridor d’am-
polles de vi... Qualsevol cosa
era susceptible de convertir-
se en un faune adequada-
ment clàssic i mediterrani,
que a més sempre ens feia
venir al cap la bella memò-
ria dels versos de Joan Alco-
ver: “Faune mutilat, / bro-
llador eixut”... Però ja en-
tenc que això són cabòries
d’un suec massa provincià,
incapaç de gaudir dels pla-
ers del proverbial cosmopo-
litisme barceloní.

Enguany, el cartell el for-
men un seguit de línies rec-
tes que s’entrecreuen longi-
tudinalment, amb una
gamma de colors càlids
–ocre, taronja, vermell— que
ens fan pensar en una cosa a
mig camí entre un Pantone,
el paper de les parets de ca
la tieta que solia beure co-
nyac, i un mostrari de cati-
fes. Bé, tampoc no és que
ens sembli malament, però
no podem evitar pensar que
podia haver valgut tant per
a un festival de teatre com
per a una convenció de co-
mercials de betes i fils.

Ara bé, la gran sorpresa
ens l’enduem en repassar el
programa i constatar que no
hi apareix en Ferran Adrià.
Insòlit. Només aquest detall
li confereix a la proposta un
punt d’audàcia que no ens
hauria de passar per alt. El
programa, això sí, conté cos-
mopolitisme a dojo, capaç
d’aturar un tren carregat de
suecs. Som-hi doncs, per
nosaltres que no quedi: a
falta de faune, i amb una
mica de sort, potser hi troba-
rem algun sàtir. I si els déus
estan de bones, qui sap, tal
vegada alguna nimfa.

El Suec

Ens agradava aquell
simpàtic faune que
en anteriors edicions
s’havia convertit en
l’emblema del
festival

Sebastià
Alzamora

“Bolaño intenta
fer-nos mirar cap
a la nostra
societat. Ens
mostra com som
nosaltres”

1. ‘La parte de los
crímenes’, quarta part de
l’obra, recull el moment en què
apareix el cos sense vida de
Rosita Méndez (Alba Pujol) 2.
Benno von Archimboldi
(Joan Carreras) corrent
durant l’últim acte, ‘La parte
de Archimboldi’ 3. Rigola
amb posat seriós durant
l’assaig general de diumenge
passat al Teatre Lliure ■
CRISTINA CALDERER

lemquequedaatrapatenmig
de la bogeria de la frontera,
de la ciutat que tot ho xucla.
“Les paraules serveixen per
a aquest fi, per tancar els
ulls”, diu Albert Kessler (Ma-
nuel Carlos Lillo), un exagent
de l’FBI, com si respongués a
la frase anterior del Joven
Guerra. “Darrere dels assas-
sinats de Santa Teresa s’hi
amagava el secret del món”,
afegeix Fate. I potser té raó.
Rigola, que va estar a la ciu-
tat mexicana per preparar
l’obra, assegura que “és l’exa-
geració artificial del que fem
tota la civilització occidental,
en un lloc on el valor de la
vida és molt baix”.

Més dicifíl que Dostoievski
“Bolaño intenta fer-nos
mirar cap a la nostra socie-
tat. Ens mostra com som
nosaltres, com ens tornem
d’impermeables davant de
les desgràcies que passen”,
afegeix el director. Això ens
serveix per entrar directes a
la quarta part, La parte de
los crímenes, la més crua, la
més simbòlica, la més direc-
ta i evident. També és l’acte

ajuda a recórrer la història
del segle XX acompanyats
de l’escriptor absent, cor-
poreïtzat gràcies a Carre-
ras. La història és bàsica-
ment la d’Alemanya i els
seus crims. Com Max Aue,
el protagonista de Les Bi-
enveillantes, de Jonathan
Littell, l’editora d’Archim-
boldi (Alícia Pérez) mani-
festa que el penediment és
una cosa d’infants. No hi ha
marxa enrere.

Cau el teló i ens adonem
que hem vist cinc obres de
teatre, que hem vist el millor
Rigola i el millor Bolaño. Uns
artistes amb moltes cares,
que invoquen Bob Dylan i
Beethoven. L’obra, com afir-
ma el director, “és el resum
de les cinc maneres que tinc
d’enfrontar-me a un text”.
L’altre dia, un influent pro-
gramador deia que Rigola
havia perdut la capacitat de
transmetre sentiments. L’ha
recuperada, si és que l’havia
perduda, i amb escreix. Se-
gurament, amb l’Arcàdia de
Tom Stoppard, 2666 serà la
millor obra de l’any. Ara és el
torn dels crítics. ■
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menys narratiu, on el diàleg
és més present. “És potser la
menys fidel a la novel·la”, re-
coneix Rigola, tot i destacar
que en mantenen l’essència.
De fet, la dificultat d’adaptar
Bolaño és aquesta. “Adaptar
Dostoievski és facílissim: no-
méshasd’agafarallàonhiha
cometes i posar-hi al davant
el nom del personatge. Aquí
és totalment diferent”. Onze
mesos han estat ell i Ley per
convertir una novel·la im-
mensaenunaobradeteatre.

La parte de Archimboldi
tanca el cercle. El vídeo ens

Llibres
d’avui
Moments
femenins de
la humanitat
Pilar Godayol
La poeta Safo; la primera
escriptora professional,
Christine de Pisan; la pin-
tora Artemisa Gentileschi;
la poeta del dolor, Anna
Akhmatova... Els seus
noms han passat a la his-
tòria amb lletres d’or?
Aquest llibre hi pot ajudar.
(MINA. 17,50 €)

Malic.
L’aventura
dels Titelles
Toni Rumbau
De vegades, la feina del
dia a dia dels creadors no
permet fixar la seva trajec-
tòria. Seria una pena que
es perdessin les experièn-
cies d’uns titellaires que
van començar l’any 1973.
És la història de trenta
anys penjats d’un fil.
(AROLA. 20 €)

Renfe: la
vergonya
Elena Martínez
El títol ja ho diu tot i en el
pròleg Francesc-Marc Ál-
varo encara ho clarifica
més. Es tracta d’un llibre
reivindicatiu per a tots
aquells usuaris que alguna
vegada ens hem sentit
maltractats pel mal servei
de Rodalies. S’hi retraten
fets i culpables.
(ARA LLIBRES. 12,95 €)

Botticelli.
Retrato en
claroscuro
Sophie
Chauveau
A partir de la vida i mira-
cles del pintor de la cele-
brada Primavera, l’autora
ens endinsa en un món re-
naixentista d’intrigues fa-
miliars i, en el fons, grans
esperances humanes.
(EDHASA. 29 €)

Pàries urbans
Loïc Wacquant
No se sap si el nou presi-
dent francès ho resoldrà
però, per si de cas, convin-
drà no girar-se d’esquena
a una realitat: l’odi sorgit
als barris marginals de les
grans ciutats i el seu esclat
de violència. Aquest pro-
fessor de Berkeley i inves-
tigador del Centre de Soci-
ologia Europea-París hi re-
flexiona.
(EDICIONS 1984. 18 €)

La bona salut
Rosa M.
Boixareu i
Antoni Nello
Partint de la base que cal
construir la nostra pròpia
salut, aquesta professora
d’infermeria i aquest sa-
cerdot diocesà s’han aliat
per aportar el que ells
anomenen “12 pensa-
ments bàsics i un afegitó”
sobre com estar sans.
(ABADIA DE MONT. 7 €)

Ada
Castells




