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FITXA ARTÍSTICA 
 
Teatre Lliure Gràcia – del 31 d’octubre al 24 de novembre 

El policía de las ratas 
de Roberto Bolaño adaptació i direcció Àlex Rigola 
Heartbreak Hotel 
 

intèrprets Andreu Benito / Joan Carreras 
 

escenografia Max Glaenzel i Raquel Bonillo / vestuari Berta Riera / 
il·luminació August Viladomat 
 

 

ajudant de direcció Jordi Puig "Kai" / producció executiva Jordi Puig "Kai", 
Titus Andrònic S.L. i Trànsit Projectes / distribució MOM/El Vivero 
 

 

coproducció Teatre Lliure i Heartbreak Hotel  
amb la participació del Festival Temporada Alta  
amb la col·laboració del Teatro de La Abadía, La Biennale di Venezia i 
Trànsit Projectes 
 

 

agraïments Carles Briones 
 

 

El policía de las ratas es va estrenar el 2 d’agost del 2013 en el marc de La Biennale 
di Venezia. Part del procés de creació d'aquest espectacle es va dur a terme a la 
Schaubühne de Berlín en el marc del FIND FESTIVAL 2013 
 

 

espectacle en castellà 
durada 55’ sense pausa 
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INFORMACIÓ PRÈVIA 

SOBRE L’OBRA 

 

A El policía de las ratas, Roberto Bolaño imagina una comunitat de rates. 
Treballadores, cooperatives i exquisidament educades, són els membres 
afortunats d’una societat que no coneix el crim violent dins seu. També, de tant 
en tant, hi neix un artista: 

A.- Por regla general no nos burlamos de ellos. 

B.- Es verdad, más bien al contrario, los compadecemos, pues 
sabemos que sus vidas están abocadas a la soledad. 

A.- ¿Por qué a la soledad? 

B.-  Pues porque en nuestro pueblo el arte y la contemplación de la 
obra de arte es un ejercicio que no podemos practicar. 

En aquesta història, Pepe "el Tira", nebot de Josefina la Cantora, probablement 
l’artista més gran del seu poble, empaita un criminal. Una rata que mata les 
rates. Però les rates no maten les rates, o si més no això diu el "dogma". Però 
Pepe comença a descobrir alguns crims violents, troba uns cadàvers que no 
semblen víctimes dels depredadors. També troba el cadàver d’una rata nadó, 
morta de fam. 

Durant diversos mesos empaita l’assassí per les clavegueres brutes i fosques, 
ens relata les trobades amb la gent del seu poble, ens parla de les seves vides, 
fins que finalment el troba. 

Quan l’assassí i el policia són l’un davant de l’altre parlen, es barallen, l’assassí 
mor... Pepe porta el cadàver a la colònia. Els seus supervisors parlen amb ell i 
el porten davant de la Rata Reina. Parlen de la Josefina. Pepe li pregunta per 
què l’assassí no va tallar el coll a la rata nadó, per què la va deixar morir de 
fam. La Reina esbossa diverses respostes... finalment diu: 

B.- Recordemos que estaba loco, que se trataba de una teratología. 
Las ratas no matan ratas. 

Al final de la història, Pepe sembla que hagi acceptat el fet que les rates poden 
matar altres rates com a signe inevitable de la fi de la seva societat. Intenta 
seguir amb la seva vida de policia, oblidar l’assassí. Una nit, abans d’anar a 
enfrontar-se a unes mosteles, ens recorda: 
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A.- Aquella noche soñé que un virus desconocido había infectado a 
nuestro pueblo. Las ratas somos capaces de matar a las ratas. 
Las ratas somos capaces de matar a las ratas. Esa frase resonó 
en mi bóveda craneal hasta que desperté. Sabía que nada 
volvería a ser como antes. Sabía que sólo era cuestión de tiempo.  

Nuestra capacidad de adaptación al medio, nuestra naturaleza 
laboriosa, nuestra larga marcha colectiva en pos de una felicidad 
que en el fondo sabíamos inexistente, pero que nos servía de 
pretexto, de escenografía y telón para nuestras heroicidades 
cotidianas, estaban condenadas a desaparecer, lo que equivalía a 
que nosotros, como pueblo, también estábamos condenados a 
desaparecer. 

Ya es demasiado tarde para todo. ¿En qué momento se hizo 
demasiado tarde? ¿En la época de mi tía Josefina? ¿Cien años 
antes? ¿Mil años antes? ¿Tres mil años antes? ¿No estábamos, 
acaso, condenados desde el principio de nuestra especie? 

 

© HH 
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Sobre la possibilitat de ser alguna cosa més  

que una rata davant de la policia 

El policía de las ratas de Roberto Bolaño és un thriller, una història detectivesca 
sobre la diferència i l’art. Un conte que ret homenatge, posa en qüestió i 
finalment supera en tensió dramàtica aquell relat curt de Kafka Josefina la 
cantant o El poble dels ratolins.  

En aquests moments, quan se’ns veu més com una massa controlada (amb la 
qual es comercia i que es manipula) que com a éssers humans, és quan més 
es necessita reclamar l’espai per a la brillantor individual i creativa de cada u. 
No ser una simple comptabilitat per als poders polítics i econòmics. Allò que és 
“individual”, “rar” i “estrany” també ha d’existir juntament amb allò que és 
col·lectiu. 

Un relat dur i cruel sobre el submón de les clavegueres com a reflex de la 
nostra societat desgastada i de la seva alienació. La història d’un detectiu 
solitari que busca un assassí en sèrie, en la qual Bolaño reclama aquest espai 
per a la individualitat, per a la diferència. Una diferència que necessita un 
treball continu per sobreviure i que molt sovint resulta incomprensible per als 
qui ens envolten. I en la qual es reclama un espai per a la figura del poeta, de 
l’artista. Quan tota la cultura sembla apreciada majoritàriament per les seves 
estadístiques de venda i d’ocupació, Bolaño reclama, critica, ataca i defensa 
aquest espai per a la literatura i l’art fora del “fulletó”. Aquest espai de l’art per 
l’art. Aquest espai en el qual tot es pot convertir en poesia i excel·lència 
independentment del comentari i del judici populista. Fora de “la normalitat”. 
Fora d’allò que agrada a la majoria. Fora de “l’opinió general”. Un relat trist i 
una mica malaltís en el qual triomfa la fórmula bolanyesca: LITERATURA + 

MALALTIA = LITERATURA. I de la bona. 

Queden poques coses per aportar-hi des de la direcció escènica. Simplement 
deixar fluir les paraules en boca de grans actors. Sense pressa i matisant. Molt 
poc moviment. Només el verb fet acció. Deixar que la pàgina en blanc quedi 
traçada per la cal·ligrafia diminuta i fina del seu autor per provocar el silenci en 
una sala acollidora. Un silenci trist amb gotes d’humor i ombra poètica. Envaït 
per aquest voler saber-ne més del gènere policíac. 

Àlex Rigola 
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SOBRE L’AUTOR 

Roberto Bolaño 
(Santiago de Xile, 1953 - Barcelona, 2003) 

Escriptor i poeta xilè. El 1968 
la seva família es trasllada a 
Mèxic i allà, Bolaño comença 
els estudis. Amb quinze anys 
ingressa a l’escola, però 
l’abandona un any després i 
decideix no tornar a cap 
institució educativa. 

Gran lector, no es considerava autodidacta. Els poetes Efraín Huerta o Enrique 
Lihn, que no va conèixer, els considerava com alguns dels seus mestres. A 
Mèxic va treballar d’articulista en diversos mitjans. El 1973 va decidir tornar a 
Xile amb el propòsit de donar suport al procés de reformes socialistes impulsat 
per Salvador Allende. Després d’un llarg viatge en autocar per l’Amèrica del 
Sud, l’arribada a Xile va ser uns quants dies després del cop d’estat 
protagonitzat per Augusto Pinochet, i llavors va decidir unir-se a la resistència 
contra el nou ordre dictatorial. Dies més tard va ser detingut a prop de 
Concepción i el van alliberar passats vuit dies gràcies a l’ajut d’un antic 
company d’estudis a Cauenques, que era entre els policies que l’havien de 
custodiar, i llavors abandona el país. 

Torna a Mèxic, on funda amb un grup de poetes mexicans un moviment 
d’avantguarda denominat l’Infrarealisme, i a partir de 1975 comença a publicar 
els seus primers escrits, com ara l’antologia poètica Poetas infrarrealistas 
mexicanos.  

El 1977 decideix traslladar-se a España, on es casarà amb una espanyola, 
Carolina López, amb qui tindrà un fill, Lautaro. Des de llavors viu a la vila de 
Blanes, on al principi s’ocupa en diverses feines eventuals, des de comerciant a 
vigilant nocturn.  

Autor de cinc volums de poesia, publica la seva primera novel·la el 1984, 
Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, escrita en 
col·laboració amb Antoni García Porta, que va obtenir el Premi Ámbito Literario. 

Roberto Bolaño també és l’autor de: La pista de hielo (1993), La senda de los 
elefantes (1994), La literatura nazi en América (1996), Estrella distante (1996) y 
els relats de Llamadas telefónicas, que van rebre el 1997 el Premi Municipal de  
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Santiago de Xile, el més important que atorga el país. Anteriorment, la seva 
obra Los perros románticos ja l’havia guanyat el 1995 en la modalitat de poesia. 

Considerat un dels escriptors iberoamericans més apreciats a España, Roberto 
Bolaño va rebre el 1997 el Premi Literari Internacional Ciudad de San 
Sebastián en la modalitat de contes en castellà, per Sensini. Un any després, el 
2 de novembre de 1998, va rebre el Premi Herralde de novel·la XVI edició per 
Los detectives salvajes (1998), que també va guanyar el Premi Rómulo 
Gallegos el 1999. 

El gener de 1999 va ser membre del jurat de la V Mostra de Cinema 
Iberoamericà de Lleida. El mes de juny es van presentar a Barcelona les 
novel·les Monsieur Pain i Amuleto, una "obra menor, narrada en primera 
persona por su personaje principal". L’any següent va aparèixer una altra 
novel·la, Nocturno de Chile, i el 2001 va treballar en els contes Putas asesinas 
(2003). El 2002 va publicar Amberes i Una novelita lumpen.  

Bolaño mor el dimarts 14 de juliol a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona 
després de deu dies en coma a causa d’una insuficiència hepàtica. Va deixar 
inacabada la novel·la 2666, on va portar al límit la seva capacitat fabuladora, 
aquesta vegada al voltant d’un personatge que reprèn la figura de l’escriptor 
desaparegut, en aquest cas, Benno von Archimboldi. 

En 2004 rep pòstumament el premi Salambó a la millor novel·la escrita en 
castellà amb 2666. El jurat del premi va destacar el nivell i la diversitat dels cinc 
finalistes, tots ells “libros nobles, respetables y muy notables”. I es va referir a la 
novel·la guanyadora, com “el resumen de una obra de mucho peso, donde se 
decanta lo mejor de la narrativa de Roberto Bolaño”. Una novel·la que “contiene 
mucha literatura, que supone un gran riesgo y lleva al extremo el lenguaje 
literario” del seu autor. 

Després de mort, s’ha convertit en un dels escriptors més reconeguts en 
llengua castellana: s’han publicat nombrosíssims volums sobre la seva obra i 
tres de les seves novel·les (Los detectives salvajes, 2666 i Estrella distante) 
són entre les 15 primeres obres de la llista dels 100 millors títols en llengua 
castellana dels últims 25 anys, confeccionada el 2007 per 81 escriptors i crítics 
de l’àmbit hispànic. Ha estat comparat a escriptors de l’alçada de Jorge Luis 
Borges o Julio Cortázar, i la seva obra ha estat traduïda a l’anglès, el francès, 
l’alemany, l’italià i l’holandès i editada a més de 37 països.  
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Bolaño es presenta en algunes de les seves obres, com Los detectives 
salvajes, Amuleto, Estrella distante o a l’esborrany de 2666, amb el seu alter 
ego Arturo Belano. També surt retratat a les novel·les Soldados de Salamina de 
Javier Cercas i a Mantra de Rodrigo Fresán. 

 

més informació http://www.anagrama-ed.es/autor/134 
documental de TV2 Roberto Bolaño, el último maldito. 

 

 

 

 
© HH 
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SOBRE EL DIRECTOR 

Àlex Rigola 
(Barcelona, 1969) 

Director d’escena. Va ser director del Teatre 
Lliure entre el 2003 i el 2011. Durant el 
període 2003-2010, els seus muntatges van 
girar per França, Itàlia, Alemanya, Portugal, 
Espanya, Rússia, Bòsnia Hercegovina, 
Polònia, Romania, Xile, Veneçuela, Colòmbia, 
Taiwan i Austràlia. Des del maig del 2010 és 
el director de la secció de teatre de la Biennal 
de Venècia i director resident a EL CANAL, 
Centre d’Arts Escèniques Salt/Girona. 

Els seus últims espectacles teatrals han estat: 
Maridos y mujeres, de Woody Allen. Teatro de La Abadía (2013); MCBTH, de 
W. Shakespeare. TNC i El Canal; Coriolà, de W. Shakespeare. Teatre Lliure i 
El Canal (2012).  

D’entre els seus muntatges, destaquem Labcanal Havanera: Argelès sur mer. 
Temporada Alta i El Canal (2011); Tragèdia. Festival Grec 2011; The End. 
Teatre Lliure (2011). Gata sobre teulada de zinc calenta de Tennessee 
Williams. Teatre Lliure i Centro Dramático Nacional (2010); Nixon-Frost de 
Peter Morgan. Teatre Lliure (2009); Días mejores de Richard Dresser. Teatro 
de La Abadía (2008); Rock’n’Roll de Tom Stoppard. Teatre Lliure (2008); El 
buñuelo de Hamlet de Luis Buñuel i Pepín Bello. Expo Zaragoza 2008; 2666 de 
Roberto Bolaño. Teatre Lliure (2007), i L’holandès errant, de Richard Wagner. 
Gran Teatre del Liceu i Teatro Real (2007). 

Ha rebut entre d’altres els guardons següents: Premi Max 2009 al Millor 
Espectacle Teatral i a la Millor Escenografia per 2666. Premi Internacional 
Terenci Moix de las Arts Escèniques 2008 per 2666. Premi Qwerty 2008 a la 
Millor Adaptació d’una novel·la a un altre format per 2666. Premi de la Crítica 
2007 al Millor Espectacle Teatral, Millor Dramatúrgia i Millor Escenografia per 
2666. 

 
més informació 
www.alexrigola.com  
www.labiennale.org/it/teatro 
www.cccb.org/ca/altre_proposta-lex_rigola_pablo_ley_joan_carreras_andreu_benito-
42999 
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PROPOSTES DIDÀCTIQUES 
 

A continuació us presentem diferents propostes didàctiques relacionades amb 

el context, l’escenografia, els personatges i el material gràfic, per tal que els 

professors triïn les activitats més adients per treballar àrees com la història, la 

geografia, la literatura, la llengua, l’art i la plàstica. 

................................................................................ 

ACTIVITATS SOBRE EL CONTEXT 
 
Aquest any 2013 se celebren 10 anys de la mort de Roberto Bolaño i 60 del 

seu naixement. Per conèixer una mica més a fons la figura de Bolaño et 

proposem llegir el qüestionari que li va fer el diari xilè La Tercera l’any 2000. 

Una de les maneres més habituals de presentar un personatge als mitjans 

escrits són els qüestionaris. D’aquesta manera, a partir de preguntes breus 

podem saber la personalitat de la persona entrevistada. Aquests qüestionaris 

deriven d’un tipus de test, l’exemple més famós del qual és el “qüestionari 

Proust”. Es tracta d’un model en el qual l’entrevistat contesta un formulari de 

preguntes ja preparat que s’assembla a un test psicològic, i les preguntes estan 

dissenyades per mostrar la seva personalitat. 

El nom del formulari prové de l’escriptor francès Marcel Proust (1871-1922), 

que va ser el primer de respondre el qüestionari quan tenia quinze anys. 

Aquests qüestionaris van estar de moda al final del segle XIX i al principi del 

segle XX. 

A partir del test original se’n van fer múltiples variacions. Roberto Bolaño hi va 

respondre així l’any 2000 a La Tercera. 
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1. Llegeix les respostes del qüestionari i converteix-les en un retrat 
fidedigne en tercera persona. Tens llibertat per ordenar les dades, per 
escollir l’enfocament del text (objectiu, subjectiu), per iniciar-lo i per 
acabar-lo. 
Roberto Bolaño asume con resignación sus propios errores. Se define a sí mismo  
 
como…  
 
Humilde y sincero. Se llama Roberto Bolaño y …  
 
¿Cuál es el defecto propio que deplora más?  
 
Yo soy una persona llena de defectos y todos son deplorables.  
 
¿Cuál es el defecto que usted deplora más en otros?  
 
La intransigencia, la prepotencia, la intolerancia. 
 
¿Cuál es su estado mental más común? 
 
En los lindes de la idiotez, como casi todos los seres humanos.  
 
¿Cómo le gustaría morir?  
 
Haciendo el amor. (En realidad, a cualquiera le gustaría morir así.)  
 
Si después de muerto debe volver a la Tierra, ¿convertido en qué persona o cosa 
usted regresaría?  
 
Un colibrí, que es el más pequeño de los pájaros y cuyo peso, en ocasiones, no llega a 
los dos gramos. La mesa de un escritor suizo. Un reptil del desierto de Sonora.  
 
Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál escogería?  
 
Super Ratón. Bugs Bunny. Speedy González.  
 
¿Cuál es su mayor extravagancia?  
 
Mi gran colección de wargames de mesa y mi pequeña colección de wargames de 
computador.  
 
¿En qué ocasiones miente?  
 
Cuando hablo de pintura abstracta. Cuando hablo de poesía metafísica.  
 
¿Qué persona viva le inspira más desprecio?  
 
Son muchos y ya soy demasiado viejo como para establecer un ranking.  
 
¿A qué persona viva admira?  
 



 

Fitxa pedagògica www.teatrelliure.cat 13

 
Admiro a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. A gente como ellas.  
 
¿Qué palabras o frases usa más?  
 
"Joder" y "coño". 
 
¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?  
 
Mi felicidad imperfecta: estar con mi hijo y que él esté bien. La felicidad perfecta, o su  
búsqueda, engendra inmovilidad o campos de concentración.  
 
 

2. Després de veure l’obra digues en quina època situaries el text? Creus 
que aquesta faula podria tenir algun similitud amb la vida real? Raona la 
teva resposta. 
 
3. Quin és el sentiment essencial que desprèn l’obra?  
Analitzar quines són les accions i els elements dramàtics que organitzen 
l’obra i raona la teva resposta. 
 

 
© HH 
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RELACIONADES AMB L’ESCENOGRAFIA 
 

Cada obra de teatre transmet moltes informacions simultànies a través dels 

diferents llenguatges escènics. Els decorats, el vestuari o la música, entre 

d'altres, formen part d’aquesta posada en escena. El director fa una 

determinada lectura de l’obra i, conjuntament amb el seu equip, pren unes 

opcions estètiques.  

 

 

© HH 
 

................................................................................ 
ACTIVITATS SOBRE L’ESCENOGRAFIA 
 
1. Com has vist, l’escenografia d’aquest espectacle és aparentment 
senzilla per les dimensions de la sala. És una escenografia de petit 
format, però no per això menys interessant. Què escenifica? Quins són 
els elements escenogràfics? Què creus que ens vol explicar l’escenògraf? 
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2. Observant l’escenografia, digues quina impressió et transmet? Creus 
que és adequada per al text? Raona la teva resposta.  
 
3. Quina escenografia t’haguessis imaginat? Fes una descripció detallada 
de com seria i tingues en compte l’espai i els personatges. 
 
 
 

 

© HH 
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RELACIONADES AMB ELS PERSONATGES 

 
Els personatges, la gran majoria de vegades, són els qui porten el pes de 

l’obra. Cada un té una presència concreta, un vestuari, uns moviments, una 

gesticulació singulars. Tal i com succeeix a la vida real, els personatges no són 

estàtics, tenen una evolució, una transformació, però cada un té el seu rol. 

 

 
© HH 

................................................................................ 

 
ACTIVITATS SOBRE ELS PERSONATGES 

 

1. En aquesta obra hi ha dos personatges que en determinats moments de 
l’espectacle tenen més d’un rol. Quins són aquests personatges? 
Descriu-los. 

 
2. Creus que hi ha un personatge protagonista? Raona la teva resposta. 
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RELACIONADES AMB LA POSADA EN ESCENA 

El llenguatge és la capacitat de l'ésser humà de comunicar-se utilitzant un 

sistema de signes. Una llengua o idioma és una representació particular 

d'aquesta capacitat. Hi ha moltes menes de comunicació, d’entre elles els 

llenguatges artístics, com poden ser el teatre, el cinema, la música, l’art o la 

literatura. Aquests llenguatges molt sovint tenen punts en comú, i fins i tot es 

complementen. 

               
© HH 

................................................................................ 
ACTIVITATS SOBRE LA POSADA EN ESCENA 
 
1. Els efectes sonors, la música i la il·luminació formen part de la posada 
en escena.  Quina impressió t’han produït? Com es combinen aquests 
efectes sonors amb la il·luminació? I la música? Descriu un dels moments 
de l’obra en què aquests efectes hagin resolt una de les escenes. Quin és 
el tipus de música que ha escollit el director? La trobes adequada per 
aquesta obra? 


