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Diversió televisiva

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E l centaure és un
ésser dual. És, al-
hora, home i bès-
tia. I aquesta dua-
litat, aquest sim-

bolisme, explica Pere Fullana,
recorre tota l’obra de l’escrip-
tor mallorquí Miquel Àngel
Riera (1930-1996). I també re-
corre La rara anatomia dels
centaures, l’obra que Fullana
dirigeix des d’avui i fins diu-
menge al Teatre Lliure deGrà-
cia, una peça creada a partir
de sis relats de Riera de to i te-
màtica molt diferents, però
units per aquesta visió de l’ho-
me com un ésser situat entre
l’àngel i la bèstia, capaç de cre-
ar bellesa sublim i també de la
crueltat més extrema.
Per poder escenificar aques-

ta idea de dualitat, Fullana ha
ambientat l’obra de la compa-
nyia balear Iguana Teatre en
un lloc de trànsit, en una plat-
ja, un espai que es troba entre
la terra i el mar. I prop d’una
cova, límit de la foscor i la
llum, entre les restes d’un nau-
fragi. En aquest espai cinc per-
sonatges “que no saben d’on
vénen ni on van” donen vida
“gairebé com en un somni,
comdiferents parts d’unmovi-
ment musical” als relats. His-
tòries que es mouen entre
eros i tànatos, la vida i la mort,
la realitat i la fantasia, com la
mateixa figura del centaure, i
que Fullana ha seleccionat de
dos llibres de contes de Riera:
La rara anatomia dels centau-
res, “on toca temes relacionats
amb lamort, hi hamoltmonò-
leg interior i també fantasia”, i
Crònica lasciva d’una decadèn-
cia, on hi ha “més humor i
surrealisme”.
Entre els dos, diu, hi ha un

ventall de maneres d’experi-
mentar la narració que van del
melodrama a l’humor, des del
record dels últims moments
d’un condemnat a mort du-

rant la Guerra Civil –“els seus
pensaments, gairebé una al·lu-
cinació”–, al terreny de la fan-
tasia del conte que dóna nom
a l’obra, on dues parelles bus-
quen un centaure en un bosc.
Incloent-hi un final on una do-
na reconstrueix casa seva, que
havia desaparegut a causa de
la balearització, la construcció
en excés a primera línia de
mar a Mallorca.
L’obra d’IguanaTeatre arri-

ba després de l’èxit d’una altra
obra balear, Acorar. de Toni
Gomila, a La Seca. I en aquest
sentit Fullana diu que a les
Illes “aquests anys hi ha hagut
una vitalitat creativa molt im-
portant. Hi va haver actors
que van tornar perquè podien
treballar en sèries de la televi-
sió autonòmica i compaginar-

ho amb produccions teatrals. I
encara que això s’ha acabat,
perquè els ajuts a la producció
han disminuït molt i les sèries
de ficció també, encara hi ha
gran efervescència creativa.
Esperem que aguanti fins que
les coses es normalitzin”. No
és l’únic que ha de tornar al
seu curs, diu: “L’actitud del
Govern balear, la sortida de
l’Institut Ramon Llull i l’ofen-
siva contra tot el que represen-
ta la cultura catalana, ha de ge-
nerar un lament molt potent i
que la gent reaccioni i també
això es normalitzi”.c
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L’obra de Riera
mostra l’home
oscil·lant entre
l’àngel i la bèstia

Una escena de La rara anatomia dels centaures
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Com sap tothom, el millor aliat de
qualsevol espectacle teatral, és, ara
comara, la televisió.Unaliat immi-
llorable, ben entès, per assegurar,
sovint, una riuada de complicitats,
engrescada i tumultuosa, com la
que s’acaba de produir al Victòria
amb l’estrena de La família irreal.
L’aliança entre la productora Mi-
noriaAbsoluta i una companyia de
tanta solvència comDagoll Dagom
adreçada a l’explotació d’“una
idea original de Polònia”, només
podia produir el fenomen d’un Pa-
ral·lel desvetllat i espurnejant de
glòria. D’altra banda, el petit pre-
fix (ir) afegit a l’adjectiu que defi-
neix la comediamusical, fa l’ullet a
la multitud maliciosa i entusiasta
de les profanacions més audacio-
ses, alhora que actua com un sal-
conduit per tal que el desvergonyi-
ment més joiós faci via sense po-
sar-se cappedra al fetge. La irreali-
tat de l’espectacle promet que la
gosadia dels guionistes pujarà uns
quants graons. I això, és clar, supo-
sa també un esperó per passar per
taquilla i afrontar el 21% de l’IVA,
aquest monstruós atac de Rajoy a
les arts escèniques del país.
A la cara menys afalagadora de

la proposta hi ha, crec jo, la confir-
mació que la confusió de gèneres
no és mai bona cosa. Els gags
creuats a Polònia entre Toni Albà
(rei Joan Carles) i Mireia Portas
(reina Sofia), entre Queco Novell
(príncep Felip) i Agnès Busquets
(princesa Letizia) són fuetades
mésomenys enginyoses, d’unefec-
te tan fulminant comefímer. Entre
l’eventualitat còmica, l’acudit que
li fa dedesenllaç i les rialles domès-
tiques consegüents, es consumei-
xen, més omenys, dos minuts, dos
i mig a tot estirar. A La família
irreal la situació, en canvi, ha de
sermoltmés lenta,moltmés repo-
sada i, en tot cas, demana farcir-la
d’ocurrències fins exhaurir les se-
ves possibilitats humorístiques,
abans de passar a un passatge mu-
sical o a un altre episodi.
Ésdifícil dubtar de la granquan-

titat d’idees facecioses que hauri-
en emmaguetzemat els cervells de
Jordi Ventura, Joan Lluís Bozzo,
Joan Rufas, Pau Escribano i
Jaume Buixó, els autors de la co-
mèdia. Ara bé, diria, amb tota la
cautela del món, que en el grup
s’hi ha entaforat amb traïdoria la
idea malvada, televisiva, que calia
aconseguir la riallada constant de
l’espectador, sense descans ni res-
pir i sense abandonar, esclar, els
papers dels personatges, adjudi-
cats des d’una altra finestra públi-
ca. I bé, els resultats no són sem-
pre els desitjats, i moltes situaci-
ons es fan allargassades i les reite-
racions francament excessives.
Per exemple: quan Joan Carles

ha dit un parell de vegades que vol
abdicar i Felip que no vol regnar,
els dos invents s’han convertit en
pólvora mullada. També fatiguen
lesmartingales i els perfils patètics
sense cap fibló còmic eficaç d’Ur-
dangarín (DavidOlivares) i deMa-
richalar (Xavier Serrano). Ambpo-
ques idees per a una paròdia amb
cap i peus, els autors imaginen una
conxorxa entre les infantes Elena i
Cristina (Anna Beltran i Mònica
Pérez), que ambicionen la corona.
Demotius pel desencant n’hi ha

força, sense que per això arribi a
trontollar la diversió del públic (te-
levisiu) fervorosament associat a
l’empresa treatral. Una ampliació
microfònica descomunal dissimu-

la l’evidència que, llevat de Mireia
Portas, cap intèrpret ha estat dotat
d’unes facultats canores accepta-
bles, però s’ha dir que quasi tots
els passatges musicals tenen lloc
enmig d’una comicitat descordada
on se suposa que no cal mirar
prim. L’espectacle s’ha beneficiat
de la bona direcció de Rufas i Boz-
zo, amb gran sentit del dinamisme
escènic. Cal destacar, a més, la se-
guretat i l’eficiència de la paròdia
d’Albà, tan ben perfilada al llarg
dels anys; l’encant de les interven-
cionsd’AgnèsBusquets i els passat-
ges festius de Mireia Portas.c

El públic es diverteix
molt, però la confusió
de gèneres entre
televisió i teatre no
és pas una bona cosa
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MARC SOUSTROT director · MARION COTILLARD actriu

XAVIER GALLAIS tenor · YANN BEURON tenor
MARIA HINOJOSA soprano · MARTA ALMAJANO soprano
AUDE EXTRÉMO contralt · ERIC MARTIN-BONNET baix
PEP PLANAS narrador · CARLES ROMERO VIDAL narrador
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• HONEGGER » Joana a la foguera

L’oscaritzada Marion Cotillard interpreta els darrers
instants de la vida de Joana d’Arc en un oratori impactant.
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Iguana Teatre aborda al Lliure la dualitat
humana dels contes deMiquel Àngel Riera

Lavidadels
centaures


