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Una trobada innòcua al parc
es converteix en una bomba
de rellotgeria d’emocions

CRÍTICA JORDI BORDES

arrerament, hi ha tirada a incor-
porar el món de la paternitat i la
maternitat a escena (Pararapapá,

Oxigen, La nostra Champions particular...)
Són comèdies que saben treure suc de la in-
genuïtat dels fills, habitualment dels matei-
xos autors o actors. La lògica simplista de la
canalla dóna un punt de vista als pares que
apareix desarmat de tot convencionalisme.
És una lògica errònia però que indica quins
són els paràmetres que els progenitors
aporten a les seves criatures. Pere Riera no
és pas pare. Però, observador fi dels seus
companys de generació, gaudeix d’aquesta
paradoxa constant. L’autor i director no es
conforma a presentar un quadre divertit.
Supera la conversa de sobretaula de diu-

D menge familiar quan permet que les mares
puguin qüestionar-se si, realment, s’esti-
men el seu fill. Ha sortit de les seves entra-
nyes, hi corre la seva sang, però no per això
ja ha de significar una estimació infinita.
L’instint matern animal no ho és sempre
tant en l’espècie dels homo sapiens. A major
civilitat, major possibilitat de discernir en-
tre la supervivència de l’espècie i la satisfac-
ció personal. L’excusa d’assegurar l’estirp,
en una classe mitjana que tendeix a tenir
poca descendència, ha caducat.

Míriam Iscla fent de la mare desnatura-
litzada i Cristina Cervià en el paper de ma-
re devota del seu fill i la seva família juguen
bé els seus papers. És un joc marcat que no
té més sorpreses d’entrada que l’exagera-

Traçar la línia entre
l’amistat i l’amor
El dramaturg Pere Riera signa un text per a un repartiment
catalanoargentí que fa estada a la Beckett

a casualitat ha fet que Pere Riera tin-
gui dues peces a la cartellera barcelo-
nina poques setmanes abans que es-

treni l’ambiciós Barcelona a la Sala Gran del
TNC. El don de las sirenas és un treball amb
algun punt de comicitat que qüestiona qui-
na és la frontera entre l’amor i l’amistat.
Aquest text el representen actors catalans i
argentins, fruit de l’aventura entre la sala
Trono i Banfield Teatro En-
samble. El muntatge, que s’es-
tarà a la Sala Beckett només fins
al 3 de març, té prevista tempo-
rada a Buenos Aires d’aquí a
uns mesos. El director argentí
Nelson Valente ha donat a
aquesta comèdia de situació
més comicitat que no li hauria
donat Riera, segons admet l’au-
tor i director, que celebra
aquesta nova mirada que enri-
queix el seu punt de vista.

Per què El don de las sirenas?
Perquè l’obra mostra com s’és
capaç de persuadir l’objecte
que es desitja. Els personatges
es presenten diferents del que
són realment per despertar
compassió o curiositat i hipno-
titzar aquell que es vol atraure.
L’obra parla d’una parella ar-
gentina (interpretada per Ma-
riela Roa i Diego Brizuela) que
arriba a Barcelona. Un contra-
cte laboral implica fer aquest
viatge. A Barcelona, faran amis-
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tat amb un company de feina (Joan Negrié)
i toparan amb la veïna del barceloní (Roser
Batalla), una “outsider que té un problema i
el tractem en clau còmica”, diu Riera. A l’es-
cena la parella argentina posarà a prova el
seu amor alhora que mesurarà quant pesa
l’amistat amb el company de feina.

L’autor admet que Red pontiac té ele-
ments còmics per sota però es respira molta

acidesa: d’una conversa infor-
mal entre dues mares en un
parc s’acaba amb unes confes-
sions políticament incorrectes.
Són dues mares que estan a
pols oposats. L’una reivindica
el paper de dona per sobre de la
maternitat; l’altra sobreprote-
geix el seu fill. És un text que va
néixer per participar al primer
Torneig de Dramaturgs de
Temporada Alta 2011. Riera va
entendre que era imprescindi-
ble que fos una comèdia. Ja a la
primera lectura es va compro-
var que era un text per esclatar.
Amb una revisió del text s’ha
ampliat la peça incorporant-li
el plantejament de l’escena i
donant més temps a l’esclat fi-
nal.
    Riera escriu pensant en els
espectadors. I està convençut
que el públic demana emoció i
històries amb les quals es pugui
identificar. Són personatges
que han de ser propers i ente-

nedors, que viuen una història que viatja en-
tre el plor i el riure. Per l’autor i director,
avui el públic busca algun tipus de contra-
prestació a l’escena, perquè “en la situació
econòmica actual anar al teatre és un acte de
militància”.

No és pas una jugada de màrqueting fer
coincidir dos títols a Barcelona. De fet, Riera
tem que pugui ser contraproduent perquè
són dos treballs diferents que poden con-
fondre el públic i perquè, si no tenen una
bona resposta de públic, poden refredar la
comprometedora temporada a la Sala Gran.
Riera va ser fa només tres anys al TNC amb
el seu primer text, dins del T6. Fer el salt a la
Sala Gran és una jugada d’alt risc que sem-
pre ha defensat el director artístic Sergi Bel-

Pere
Riera,
tot èxits
Era el dramaturg que
anava de tapat en la
penúltima edició del T6
del TNC. El seu Lluny de
Nuuk semblava molt
diferent de les comèdies
fantàstiques de
Casanovas, Clemente,
Mallol o Buchaca. Va
sorprendre per la
maduresa i l’agror de les
rèpliques. L’any següent
debutava al teatre privat
amb Desclassificats.
Amb un bon
repartiment, va triomfar
novament. Dos textos
amb diferent to, dos
èxits: molt de mèrit.

R
Riera: “En la
situació actual
anar al teatre és
un acte de
militància.”
Calen històries
amb què la gent
es pugui
identificar i viure
emocions
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eció. És clar que el cinisme de la mare de
l’Arnau té molt més suc, i la mare d’Er-
mengol només pot caure en el ridícul
quan es comprova la sobreprotecció i com
s’ha infantilitzat el seu món.

El públic riu la topada fortuïta genero-
sament. I se li glaça el somriure quan, amb
un parell de rèpliques, arriba l’amenaça,
la possibilitat de detectar una violència la-
tent que pot esclatar i matar. Potser la pe-
ga és no aclarir la raó del títol (Red Pon-
tiac és un tipus de patata autèntic, però
poc valorat) que provoca preguntes entre
l’audiència a mitja veu. Riera és metòdi-
cament desordenat en l’exposició i dóna
vàlvules d’identificació imprescindibles
per fer bona i real la trama corrosiva. ❋

RED PONTIAC
Pere Riera
Direcció: Pere Riera
Intèrprets: 
Míriam Iscla
i Cristina Cervià
Lloc i data:
Dimarts, 19 de febrer
(fins el 17 de març) al
Poliorama

’obra es va estrenar
al Temporada Alta el
8 de desembre i neix
com a text del
primer Concurs de
Dramatúrgia.

L

bel. Riera admet que l’obra, ambientada en
la Barcelona que rebia les bombes de l’avia-
ció italiana el març de 1938, s’allunya dels
documents que ja s’han pogut recollir en
composicions anteriors. El seu text “és una
suma de Sonrisas y lágrimas i Thelma &
Louise”. Perquè hi ha molta voluntat de pre-
sentar un món feliç en plena situació de des-
trucció i indefensió i perquè en l’obra les
dues protagonistes (Míriam Iscla i Emma
Vilarasau) reviuen episodis de la infància
que construeixen estratègies per sobreviure
al caos. En aquest sentit, l’obra vol ser un
cant a la vida situada en els bombardeigs in-
discriminats a la població civil: un dels epi-
sodis de la Barcelona més vulnerable i con-
tradictòria. ❋

Dos mons, un
espectacle
La crisi obliga a
agusar l’enginy.
Ara, la Trono s’ha
agermanat amb
una companyia
argentina per
tirar endavant un
espectacle amb
repartiment
compartit.
Sempre hi ha
opció d’innovar./
J. FERNÁNDEZ

Teatre entre llibres
n diàleg amb una sola veu. Signatura 400 és una

novel·la que narra el discurs d’una bibliotecària
que ha capficat la seva vida en els llibres. Dues
hores abans d’obrir, es troba amb un usuari que
s’ha quedat adormit en una sala. En la versió
catalana (el format literari del monòleg ha permès
fer altres versions d’aquest llibre que ja és de culte)
s’ha incorporat l’usuari silenciós. El seu treball és
escoltar durant els 70 minuts del muntatge. Mostra
pensaments i emocions només amb la seva actitud
corporal. Un treball que es fonamenta sobre el
discurs d’una bibliotecària singular.

LA SIGNATURA 400
De Sophie Divry (traducció de Lluïsa Mallol)
Direcció: Joan Peris
Intèrprets: Lluïsa Mallol i Joan Gibert
Lloc i dia: Al Círcol Maldà fins al 10 de març.

Circ en un vendaval
’espectacle Eoloh! és un circ que va més enllà del

que és convencional: és, a més, un regal per als
sentits en què ens envolten les coreografies aèries,
amb els efectes especials de neu, aigua, foc, el vent
de Eoloh i una gran projecció de vídeo. L’elenc és
una petita torre de Babel on conviuen artistes de
l’Argentina, Mèxic, el Kazakhstan, el Canadà, els
Estats Units, Ucraïna, Etiòpia, Mongòlia, França,
Austràlia, Rússia i l’Estat espanyol.

EOLOH
Circ contemporani internacional
Lloc i dia: A Barts (l’antic Artèria Paral·lel), des del
dimecres 27 de febrer fins al dimarts 5 de març.

Dansa al palmell de la mà
ext és una coproducció del CAET-Centre d’Arts

Escèniques de Terrassa i Àngels Margarit/cia.
Mudances, una peça composta per solos, duets i
trios d’Isabel López, Koldo Arostegui i Lourdes
Solà, tres intèrprets que exploren la comunicació
física entre les persones en una situació de
partitura improvisada. Entre altres elements, la mà
es converteix en una eina de comunicació
important i un motiu entorn del qual es
desenvolupen diferents duets i trios. La mà
humana és una eina d’una tecnologia sofisticada en
comunicació directa amb el cervell. A Next, la mà i
tocar estableixen una infinitat de signes que
serveixen als seus intèrprets per interactuar.

NEXT
Mudances
Lloc i dia: Al Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54), fins
diumenge.
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CAIXAESCENA
Trobades teatrals
per a joves

es d’avui i fins
diumenge, l’Obra
Social La Caixa
convoca un taller
escènic a Tiana
per als mestres de
les escoles, que
podran
desenvolupar un
programa amb els
alumnes. El teatre
és una veritable
metàfora
educativa que
permet incidir en
les persones i
cohesionar el
treball de grup per
tal d’afavorir el
desenvolupament
cultural. A la foto,
una funció del
2007 amb
alumnes de
Llagostera
versionant Romeu
i Julieta
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La següent.Àngels Margarit presenta ‘Next’. O. DURAN


