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Memòria dels meus 
prínceps (no reals)

T
ots els telediaris van obrir 
amb imatges de la pompa 
règia. No era pas un casa-
ment, però ho semblava. 

No era cap coronació, però com si ho 
fos. La mare, cansada, es retirava a 
les seves habitacions i li passava al 
fill el necesser de costura perquè fos 
ell qui seguís sargint estrips i desco-
sits del país del fumeteig. Jo veia la 
desfilada de prínceps i princeses i 
pensava en la vella Europa, i en la ca-
ra que li ha quedat posada a Carles 
d’Anglaterra (una cara d’esperar 
que el fa imprescindible per al càs-
ting de Tot esperant Godot), i en vés a 
saber què en serà de les monarquies 
a la nova Europa, que, forçosament, 
ha de sortir d’aquesta hecatombe. 
 Em mirava el mantell d’ermini, 
les diademes al sol, els brodats al sol, 

les medalles al sol, i ja fos pels refle-
xos de l’or o perquè em vencia el can-
sament, el cas és que se’m tancaven 
els ulls i em volava la ment; no sé si 
als territoris dels  somnis o als de la 
memòria en vigília, però el cas és 
que volava. 

 I me’n recordava de Sissí empera-
driu, i de quan Sissí i Heidi es repar-
tien el tron de les tardes de dissab-
te en l’única televisió de llavors. I 
me’n recordava d’El príncep blanc de 
Folch i Torres, una de les primeres 
obres de teatre que vaig veure a les 
infantils del Romea. I d’El príncipe va-
liente, un tebeo (jo no en sé, de dir-ne 
còmic) que em va descobrir el món 
del rei Artús i que després vaig veu-
re al cine amb Janet Leigh i Robert 
Wagner. I d’El príncep estudiant, amb 
Edmund Purdom i Mario Lanza, que 
vaig veure –¡en cinemascop!– i que 
em va obrir els ulls al cine musical. I 
d’El príncep que tot ho va aprendre en els 
llibres, una obra de Jacinto Benaven-
te que jo creia escrita per a mi i que 
rellegia cada tres mesos.
 Em vaig recordar també de La ville 
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I vaig recordar ‘El príncep 
que tot ho va aprendre 
en els llibres’, una obra 
que creia escrita per a mi 

dont le prince est un enfant, d’Henry de 
Montherlant, que vaig fer amb Alfre-
do Alcón al Teatre Lara de Madrid el 
1974 i al qual la censura franquista 
va obligar a canviar-ne el títol per-
què entenia que la traducció caste-
llana (La ciudad en la que el príncipe 
es un niño) ocultava vés a saber quin 
missatge contra el príncep Joan 
Carles, aleshores recentment desig-
nat successor del Caudillo. I em vaig 
recordar de Le petit prince de Saint-
Exupery, que ara compleix 70 anys.  
I  d’El príncep de Maquiavel, que com-
pleix anys també, encara que en el 
seu cas ja són 500 justos. 
 A l’obrir els ulls seguia la desfila-
da de prínceps reials. I vaig tornar a 
tancar-los per seguir amb els meus, 
els de ficció, molt més reals que els 
reials reals. H

puntsa

El TNC viatja a la Barcelona 
bombardejada de la guerra
3Pere Riera firma un cant a l’amistat amb Emma Vilarasau i Míriam Iscla

IMMA FERNÁNDEZ
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F
i de cicle al Teatre Nacional 
de Catalunya (TNC). A falta 
de l’última gamberrada de 
Nao Albet i Marcel Borràs i 

una coreografia de Sol Picó  (totes du-
es es veuran a la Sala Petita), Sergi 
Belbel s’acomiada de la direcció ar-
tística del gran teatre públic amb un 
títol contundent: Barcelona, de Pere 
Riera, que s’estrena dimecres que ve 
a la Sala Gran. Dirigit pel mateix au-
tor, el muntatge viatja a la Barcelona 
dels bombardejos aeris del 17 de 
març de l’any 1938. Durant tres dies, 
van ploure bombes a sobre de la ciu-
tat, però a la foto de Riera hi plouen 
més que les bombes els afectes i les il-
lusions. L’eros guanya la batalla al 
thanatos.
 Sota el teló de fons de la guerra ci-
vil, Riera (Canet de Mar, 1974) s’atu-
ra en el relat humà d’una família i, 
especialment, en el retrobament de 
dues velles amigues que encara te-
nen comptes pendents. Separades 
al seu dia per l’amor a un home i pel 
destí d’una pàtria. Elles són Emma 
Vilarasau (Elena) i Míriam Iscla (Nú-
ria), a les quals l’autor va voler reu-
nir després d’haver-les dirigit per se-
parat a Desclassificats i Red pontiac, res-
pectivament. 
 Jordi Banacolocha, Pep Planas, 
Pepa López, Carlos Cuevas, Joan Car-
reras i Anna Moliner completen un 

repartiment de luxe per a la posada 
de llarg del jove dramaturg, que va 
debutar al TNC el 2010 (a la Sala Ta-
llers) amb l’aplaudida Lluny de Nuuk. 
El teatre acollirà també una exposi-
ció sobre la Catalunya bombardeja-
da i, l’11 de maig, un col·loqui amb 
dues dones que van sobreviure a les 
bombes feixistes. 

 No hi ha en l’obra cap voluntat 
documentalista ni històrica, preci-
sa l’autor. «Ni tan sols pretenc retre 
comptes amb el passat. No hi ha pro-
clames o discursos molt polititzats», 
afegeix Riera, que ha traçat els ca-
mins més «vitalistes i lluminosos» 
en aquest mapa de l’horror. «No és 
una comèdia, però hi ha humor, 
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sarcasme, mala llet, cançons, festa, 
alegria. Allò que com més dur és el 
disbarat, més ganes tinc de viure», 
explica el creador, que va escriure 
l’obra –ubicada entre les quatre pa-
rets d’una casa burgesa– des de «la 
ràbia» per tot el que està passant en 
aquests moments i també com a ho-
menatge a aquells que van saber «so-
breposar-se a la desraó».
 
BOMBES EN L’OBLIT / «Darrere de les 
guerres no només hi ha ideologies, 
sinó que també hi ha persones. El 
marc de la foto és la guerra, però la 
foto de l’espectacle és de gent huma-
na», destaca Iscla. Per Vilarasau, l’au-
tor reuneix dues amigues «quan la 
vida ja els ha passat per sobre i deci-
deixen assumir els seus errors i no 
donar-se la culpa». L’actriu valora 

també l’oportunitat de recordar un 
atac que va caure en l’oblit. «El que 
va ser més terrible d’aquells bom-
bardejos va ser el silenci posterior. 
Per això molta gent els desconeix. 
Els meus avis no en volien parlar 
mai, d’això». 
 Les dues protagonistes encarnen, 
segons l’autor, Barcelona. «Elena és 
cosmopolita, una actriu que se’n va 
anar a França a l’esclatar el conflic-
te, i Núria és una viuda amb fills que 
va decidir quedar-se i resistir». Un 
dilema que es repeteix en el context 
actual. «¿Què hem de fer? Marxar a 
on ens vulguin o quedar-nos i inten-
tar reinventar-nos», es pregunta un 
indignat Riera. El personatge d’Iscla 
li dóna una resposta: «Si tots mar-
xem, qui mantindrà el foc encès». H  

«És un retrat vitalista  
i lluminós en aquest 
mapa de l’horror.  
Hi ha humor i alegria», 
diu l’autor i director

L’acció, centrada en 
el retrobament de dues 
velles amigues, 
transcorre el 17 de 
març de 1938 

33 Emma Vilarasau i Míriam Iscla, a ‘Barcelona’, que s’estrena dimecres a la Sala Gran del TNC.

DAVID RUANO


