
54  www.timeout.cat

D’entrada, un avís/consell: si no 
han llegit Illa Flaubert, ja poden 
córrer a la llibreria i/o biblioteca 
més propera i demanar-lo. La 
novel·la de Miquel Àngel Riera 
(1930-1996) és una de les peces 
literàries més impactants i belles 
que s’han escrit mai. D’aquí la 
curiositat que sentim per la 
proposta que la companyia 
mallorquina Iguana Teatre ha fet 
sobre l’autor de Manacor, La rara 
anatomia dels centaures, un 
collage rierenc que aplega en 
escena relats provinents de dos 
llibres de l’escriptor: el que dóna 
títol a l’espectacle i Crònica lasciva 
d’una decadència. Almenys en 
paper, sense haver vist el 
muntatge, podem dir que la 
dramatúrgia és espectacular.

El director de la peça i de la 
companyia, Pere Fullana, ens 
confessa que la seva “ambició” no 
és altra que mostrar les sensacions 
que han viscut tot llegint Riera, 
sense finalitats didàctiques. No 
volen descobrir ningú, sinó 
representar-lo.

La dramatúrgia gira al voltant 
de cinc històries. La primera, de 

caire fantàstic, propera a Illa 
Flaubert, ens parla precisament de 
centaures. Però també tindrem 
escriptura política, compromesa, 
realisme màgic, i moltes altres 
coses. “A mode abstracte, diria que 
l’obra és una espècie de joc musical 
en cinc moviments que es van 
solapant”, diu el director. 

En escena, tindrem cinc actors 
que es troben “en un espai de 
trànsit, entre la vida i la mort, entre 
la realitat i el somni”, afegeix. La 
idea musical queda subratllada 
per les composicions originals 
fetes per Miquel Àngel Aguiló. 

 La rara anatomia dels centaures
és un punt de partida per conèixer 
Riera. I un bon lloc d’avistament 
per als que el coneixen. Ja que hi 

trobarem el seus grans tema: “La 
gran preocupació per l’ésser 
humà, els seus conflictes, els 
instints primaris i la necessitat 
absoluta de captar la bellesa”, 
indica Fullana. Parla de  l’eterna i 
terrible lluita entre Eros i Tànatos. 
“La seva obra té un sentiment 
tràgic: parla molt de la mort, però 
no sempre des del punt de vista de 
la tragèdia”, afegeix el director, 
que no s’oblida del caire de pintor 
renaixentista de Riera. “La bellesa 
ens acosta als déus”, recorda 
Fullana que va escriure.

Fullana ha lluitat perquè la seva 
dramatúrgia mantingui l’estil 
literari de Riera, “molt ben travat, 
molt ben cosit”. “Sabia de quina 
manera utilitzar les paraules”, 
remarca. Algú capaç d’escriure 
llibres com Paràbola i clam de la 
cosa humana o La bellesa de 
l’home bé mereix un ple al Lliure. 
Estan avisats: els costarà comprar 
algun llibre seu...

LA RARA ANATOMIA DELS 

CENTAURES

Teatre Lliure: Gràcia. Del dj. 15 al 
dg. 18 de novembre

L’escriptor 
mallorquí sabia 
de quina manera 
utilitzar les 
paraules

 La vida, ja ho diu la cançó, 

t’ofereix de tant en tant 

alguna sorpresa. De sobte, 

apareix un nom que et sonava, 

però que desconeixies, i tot 

canvia. Vius una mena d’epifania, i 

aquest senador sovint burleta i 

malcarat es troba en estat de xoc 

des de divendres de la setmana 

passada, quan va veure ballar, per 

segona vegada, Eulàlia Ayguadé. 

Era al Mercat de les Flors, a la 

petita sala Pina Bausch, al reeixit 

festival Sâlmon de joves talents, i 

la peça es deia Little me.

 Acte seguit, van sorgir les 

preguntes, que ja havien 

començat a martellejar el meu 

cap després de l’espectacle que 

Ayguadé va presentar a 

Indisciplines, la brillant obertura 

de temporada del Mercat, al 

setembre. D’on ha sortit aquesta 

ballarina? Qui és? On s’ha format? 

Per què és tan bona?

 Doncs, passa que Ayguadé 

ha decidit tornar a casa 

després d’una meritòria carrera a 

Londres. Va estudiar a l’Institut 

del Teatre de Barcelona i a l’escola 

d’Anne Teresa De Keersmaeker a 

Brussel·les, fins que va anar a 

parar a la companyia d’Akran 

Khan. Veig que també ha ballat 

per a Hofesh Shechter i que al 

febrer la tindrem dins la tropa que 

interpretarà The art of not looking 

back, de l’israelià-anglès.  

 A Little me, divendres passat, 

ens va demostrar tot el que 

sap: capacitat de construir 

impactants frases 

coreogràfiques, sentit del ritme, 

esfereïdores metàfores, una 

tècnica molt treballada i una gran 

empatia escènica. Tot això es diu 

molt ràpid, i podríem saltar-nos 

tots els adjectius per anar 

directes al definitiu: brutal. 

 Espectadors, gent que 

només va al teatre un cop a 

l’any, gent que no pensa mai 

trepitjar una sala on facin dansa 

contemporània, si s’assabenten 

que Eulàlia Ayguadé fa Little me 

(és encara una work in progress) o 

qualsevol altra cosa, no s’ho 

pensin i corrin a veure-la. Les 

seves emocions ho agraïran. 

–Andreu Gomila

Brutus
Lali Ayguadé

Teatre
Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat

Els actors de La rara anatomia dels centaures estan en un espai de trànsit.

La bellesa dels centaures
Iguana Teatre fa ressuscitar al Lliure un dels grans novel·listes catalans 
del segle XX, Miquel Àngel Riera. Andreu Gomila estima els homes
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