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De les cinc històries de
2666, hi ha dos eixos prin-
cipals: l’interès per un per-
sonatge literari fictici i el
drama de Ciudad Juárez.
Per Rigola, aquesta ciutat
mexicana, fronterera amb
els Estats Units, és l’exem-
ple més radical del que
significa la vida capitalis-
ta: els empresaris ameri-
cans aprofiten l’excés de
mà d’obra barata perquè
produeixin els seus arti-
cles; els càrtels imposen la
seva llei i la violència «es-
tà a l’ordre del dia». Al-
guns exemples, comenta
Rigola: un confeccionista
de texans, que cobra una
misèria, trobarà els panta-
lons més cars a Juárez que
a la primera ciutat ameri-
cana (un cop ha travessat
el desert inhòspit a peu);
en 12 anys hi ha unes 600
dones violades i assassina-
des a la ciutat i unes 2.000
de desaparegudes. Per Ri-
gola, amb aquesta novel-
la, Bolaño (Santiago de
Xile, 1953-Blanes, 2003)
feia evident l’alta capaci-
tat d’impermeabilitat de la
societat occidental. Posa
com a exemple, els actuals
crims a l’Iraq («quants
cops preferim canviar de
canal?») i la misèria a
l’Àfrica, que «ja ni apareix
als mitjans de comuni-
cació».

Roberto Bolaño va es-
criure 2666 conscient que
li quedava poc temps de
vida. A diferència dels
seus anteriors llibres, ho
va escriure a raig, deixant
que la ment circulés lliure-
ment davant de la pantalla
de l’ordinador, comenta
Ley. La correcció, tan im-
prescindible per a l’escrip-
tor que viuria els seus úl-
tims dies a Blanes, deuria
ser infreqüent. Tot i això,
Rigola admet que la prosa
de Bolaño té grans dosis
«d’alta poesia». De les
prop de cinc hores de dura-
da de l’espectacle, només
mitja hora respon a la pre-
sentació dialogada teatral,
calcula Ley. Tot i això, Ri-
gola considera que l’obra
atraurà per la forta presèn-
cia dels actors. Onze ac-
tors n’interpreten una qua-
rantena. Joan Carreras co-
menta que en la interpreta-
ció estan a mig camí «en-
tre contacontes i la feina
pròpia d’actor d’encabir-

se dins d’un personatge
amb un discurs».

Rigola apunta que
aquest «és el projecte més
ambiciós que ha fet mai».
Ho diu el director artístic
del Teatre Lliure, que s’ha
atrevit a adaptar Shakes-
peare en molts formats i,
fins i tot, a idear una casa
occidental en què es veu

l’escena anterior de Ham-
let. Pel director, per aquest
projecte era imprescindi-
ble tenir una altra mirada;
havia de ser la d’un com-
pany d’adaptació que co-
incidís amb la seva manera
d’entendre el teatre. Ley
celebra que Rigola fos
educat («no m’ho espera-
va») i que tingués la idea

clara de l’espectacle: «No
hem hagut de fer provatu-
res: tot era sí o no.» Els ha
fallat la frenada, això sí; en
comptes de les dues hores
que estimaven, han acabat
fent-ne una de cinc. De fet,
Rigola concep la peça com
cinc obres diferents. Hi ha
cinc espais diferents i cinc
són els plantejaments es-

cènics. L’obra hauria po-
gut ser el doble de marato-
niana però Rigola ho va
descartar tenint en compte
el poc hàbit d’aquest tipus
de produccions «al territo-
ri ibèric». El director
agraeix al festival Grec la
seva col·laboració a poder-
se plantejar un espectacle
d’aquestes magnituds.

2666 també és coproduc-
ció del Teatro Cuyás de
Las Palmas de Gran Cana-
ria. La peça s’estarà al
Grec, des de dimecres fins
dissabte, i farà tres setma-
nes de temporada al Lliure
el pròxim mes de novem-
bre.

Fotografies «in situ»
Àlex Rigola va viatjar amb
David Vericat al desert de
Ciudad Juárez per docu-
mentar-se. Van viatjar
amb un periodista de suc-
cessos que els va traslladar
als escenaris dels crims,
que es marquen amb una
creu. Rigola ha contem-
plat espais al desert on
s’ha violat i assassinat
amb total impunitat. El re-
sultat d’aquest viatge són
les imatges gravades que
apareixeran en algunes de
les peces i una exposició
fotogràfica del mateix Ri-
gola. Els espectadors po-
dran contemplar imatges
reals en les pauses de cada
part. Veuran escenaris re-
als que s’evoquen a partir
d’aquesta història de fic-
cions.

La Ciudad Juárez de Bolaño, al Lliure
Àlex Rigola i Pablo Ley signen la peça maratoniana del Grec d’enguany, de cinc hores de durada

� La llegenda creada entorn de
Roberto Bolaño continua lleugera
el seu camí cap endavant. És un
d’aquell autors maudits, pràctica-
ment ignorat en vida (va començar
a ser reconegut el 1998 amb Los
detectives salvajes, premi Rómulo
Gallegos) i elevat al pedestal dels
clàssics un cop mort. El trampolí
per assolir la immortalitat literària
–almenys de moment– es diu 2666
i va ser publicada el 2004, un any
després de la mort del poeta –per-
què cal saber que es considerava
primer de tot un poeta, i si escrivia
prosa era com aquell qui diu per
guanyar-se la vida. Estava molt
vinculat a Catalunya perquè resi-

� A les obres de gran format les superen
les peces de gran durada. Des de fa onze
mesos, Àlex Rigola i Pablo Ley treballen
per portar a escena la novel·la pòstuma de

Una de les fotos d’Àlex Rigola, que s’exposarà al Teatre Lliure mentre durin les representacions, que mostra un detall de Ciudad Juárez. / À. RIGOLA
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dia amb la seva família a Blanes, i
freqüentava autors com ara Javier
Cercas i Enrique Vila-Matas.

En aquesta «novel·la total», es-
crita mentre lluitava contra la ma-
laltia, igual que Proust va enllestir
des del llit A la recerca del temps
perdut, 2666 és un mosaic com-
plex en què les idees transiten entre
les cinc parts que la componen.
L’autor les volia publicar separa-
dament per assegurar uns ingres-
sos a la seva família, però final-
ment el seu editor d’Anagrama, Ig-
nacio Echevarría, amb consenti-
ment de la vídua, va publicar jun-
tes. Si al principi la novel·la és un
homenatge a la literatura, a través
d’una trama que uneix quatre pro-

Roberto Bolaño, 2666. La intenció era
construir una peça d’unes dues hores de
durada a partir de les cinc històries de més
de mil pàgines publicades de l’escriptor
xilè. Ley calcula que, interpretant estric-

tament la novel·la, en duraria cinquanta.
Les tisores l’han retallat a cinc hores. Es
manté la història i el to de Bolaño. L’autor
va concebre les trames que s’entrecreuen
amb cinc formes narratives diferents. Ri-

fessors al voltant d’un misteriós
escriptor, Benno von Archimbol-
di, ràpidament la història pren un
altre gir en situar-se al desert de
Sonora, a Mèxic, el mateix paisat-
ge on concloïa Los detectives sal-
vajes. Aparentment desconnecta-
des, les trames s’il·luminen sota el
títol demoníac de 2666, tota una
al·legoria del mal absolut, una xi-
fra que –com el mateix Rigola
apunta– es troba a Amuleto atribu-
ïda a un cementiri d’aquest any:
«Un cementerio olvidado debajo
de un párpado muerto o nonato,
las acuosidades desapasionadas
de un ojo que por querer olvidar
algo ha terminado por olvidarlo
todo.»

gola, també. Parla de cinc obres curtes.
Conjunta els crims de Ciudad Juárez
(Santa Teresa per Bolaño i Rigola) i la im-
permeabilitat capitalista, que permet
ignorar per viure còmodament.

L’al·legoria del mal
V.G.




