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Pere Arquillué recupera
Primer amor, de Samuel
Beckett, a Barcelona. No-
més va fer-ne 14 funcions
al Grec de Barcelona del
2010, però van causar sen-
sació. Es va garantir una gi-
ra molt més àmplia per Ca-

talunya. Aquest monòleg
va merèixer el Premi Na-
cional de Cultura 2011, el
Butaca 2011 al millor ac-
tor i el Ciutat de Barcelona
de teatre 2010. Serà a la
Villarroel de dimarts vi-
nent al 9 de juny.

Aquell home incapaç de
relacionar-se que descriu
Beckett pren forma amb

Arquillué a escena.
L’acompanyen “una cadira
i una bombeta”, diu gràfi-
cament Miquel Gòrriz, que
amb Àlex Ollé va recrear
tota la dramatúrgia. Van
fer un treball de depuració
per arribar al mínim. No se
sap si aquest personatge és
viu o és mort, si és real o ir-
real, si pateix el trastorn

d’Asperger o què li passa.
És un text molt pautat, al
qual Arquillué aporta una
inesperada “llibertat crea-
tiva”, afirma Gòrriz.

L’actor desconeixia el
text quan va rebre la pro-
posta de Moisès Maicas.
Avui ja diu que és una obra
que durà molts anys amb
ell. Més que defensar
obertament que volia po-
sar a prova nous llenguat-
ges el que s’atreveix a
“trencar els prejudicis de
mi amb mi mateix”. Avui,
més madur, l’obra resso-
narà diferent que el 2010,
“El públic també ha can-
viat”, adverteix. ■
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Arquillué respira, tres
anys després, Beckett

Pere Arquillué en un moment de l’obra ‘Primer amor’, de
Samuel Beckett, en una imatge d’arxiu ■ EL PUNT AVUI

Salt mortal de Pere Riera
al TNC. De la Sala Tallers,
on va meravellar amb el
seu Lluny de Nuuk (2010,
Premi Serra d’Or), salta a
la Sala Gran del TNC (del
8 de maig al 22 de juny).
L’autor i director imagina
una “escena de vida”, de
molta llum, en un dels
moments de més cruesa:
les bombes i les guspires
del bombardeig a Barcelo-
na el 17 de març del 1938.
Barcelona evoca a un
abisme que, sense la vio-
lència física, es repeteix

avui. Els personatges es
plantegen si han de resis-
tir a la ciutat en defensa
dels ideals o si és millor
viure’ls a Europa: un con-
flicte que es produeix ara
per culpa de la crisi.

Riera (Canet de Mar,
1974) volia escriure una
peça per ajuntar Emma
Vilarasau (Desclassifi-
cats) amb Míriam Iscla
(Red Pontiac). A l’obra, to-
tes dues són unes amigues
de joventut que es retro-
ben quan “la vida ja els ha
passat pel damunt”, diu
gràficament Vilarasau.
Ella és una artista que tor-
na de triomfar quatre

anys a París. Retorna a la
casa de l’amiga perquè
sent que la necessiten. Is-
cla és la mare de família:
“El bombardeig és el marc,
però la foto és la gent que
ho viu: a les guerres, a més
dels ideals, també hi ha la
gent”, conclou. I és que,
sense voler fer discursos
polítics, Riera ha intentat
que apareguin les dife-
rents actituds enfront del
bombardeig: des de la re-
sistència èpica d’un artis-
ta fins al desengany del xi-
cot de la filla, que prefereix
ser derrotat i assumir un
canvi de sistema polític
per sobreviure. També

tensa l’acció Nati, l’encar-
regada que sempre hi hagi
menjar per posar a l’olla.

El director artístic del
TNC, Sergi Belbel, celebra
que un autor jove repren-

gui la baula del teatre tra-
dicional català, escapçat,
precisament, per la Guer-
ra Civil. Riera és la baula
del segle XXI que adapta
una tradició arrencada a
finals del XIX. I és que l’o-
bra té l’esquema clàssic de
plantejament, nus i desen-
llaç. Tot transcorre en un
únic espai i durant un dia.
L’autor imaginava la tro-
bada a Londres o París.
Desconeixia la de Barcelo-
na. Lamenta, ara, no ha-
ver escoltat prou els avis.
Vilarasau, en canvi, es
queixa del silenci que
practicaven als dinars fa-
miliars sobre la guerra. ■

Pere Riera retrata la vitalitat d’una família que mira de sobreviure
durant el bombardeig del 17 de març del 1938 a ‘Barcelona’

Pirotècnia al TNC
Jordi Bordes
BARCELONA

D’esquerra a dreta, Pep Planas, Pepa López, Anna Moliner, Míriam Iscla, Emma Vilarasau, Jordi Banacolocha i Pere Riera, ahir ■ PERE FRANCESCH / ACN

Belbel considera
Riera l’última
baula de la
tradició teatral
catalana, que
arrenca al XIX

La campanya de micro-
mecenatge per a la res-
tauració de les pintures
murals de la capella de
Sant Miquel del Monestir
de Pedralbes s’ha acabat
amb èxit i s’ha aconse-
guit reunir un total de
30.875 euros, 5.875 eu-
ros més dels 25.000 ini-
cialment previstos.

Durant els 40 dies que
ha durat la campanya im-
pulsada per l’Ajuntament
de Barcelona, que va co-
mençar el 24 de març i va
acabar ahir, han aportat
diners per a la recuperació
de la capella 224 mecenes.

L’èxit de la iniciativa,
que coincideix amb l’ani-
versari de la inauguració
del monestir, el 3 de maig
del 1327, permetrà em-
prendre immediatament
els treballs de restauració.
Al llarg d’aquest any 2013
està previst dur a terme
assajos, primer en el labo-
ratori i després in situ,
dels tractaments previs-
tos per poder definir amb
exactitud la metodologia
que cal seguir en el tracta-
ment. A l’estiu s’iniciarà la
restauració de l’enteixinat
de fusta, i durant el 2014
està previst tirar enda-
vant el gruix de la restau-
ració dels murals, conside-
rats una joia artística i un
exemple excepcional dins
el panorama de la pintura
gòtica catalana.

La restauració dels
murals que decoren la ca-
pella de Sant Miquel serà
la culminació d’una ope-
ració per a revalorar i
preservar aquest magní-
fic cicle pictòric. ■
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