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Mentre a fora plouen les bombes,
dues amigues es retroben i una fa-
mília barcelonina intenta no per-
dre la il·lusió per viure. Aquest és
l’argument de la Barcelona de Pere
Riera, que s’estrena demà al TNC.

luntat documental, ni és un especta-
cle històric, ni vol retre comptes
amb ningú. És la història de vuit per-
sones acorralades que lluiten per so-
breviure i per passar-s’ho bé. Somri-
uen i no volen que els prenguin la
il·lusió per viure”. El director del
TNC, Sergi Belbel, va ser qui va con-
vèncer Riera perquè l’obra passés a
Barcelona el març del 1938. L’autor,
que confessa que desconeixia l’abast
dels bombardejos, volia situar la his-
tòria en una ciutat europea durant la
Segona Guerra Mundial.

Ironia, mala llet i música
Riera va escriure l’obra –que s’es-
trena demà i es podrà veure a la Sa-
la Gran fins al 22 de juny– pensant
en dues actrius a qui volia veure
juntes: Míriam Iscla i Emma Vila-
rasau. Elles són la Núria i l’Elena,
les principals protagonistes de Bar-
celona. Totes dues, de joves, són lli-
bertàries i es mobilitzen per la Re-
pública. Amb l’esclat de la Guerra
Civil, però, la Núria, amb dos fills i
vídua, opta per quedar-se a casa i
cuidar de la família i del que és seu.
L’Elena, que és actriu, agafa les ma-
letes i marxa a París. Aquell 17 de
març del 1938 decideix tornar per-
què tem per la seva amiga. L’obra
explica el retrobament.

“A l’obra hi ha ironia, mala llet,
música, ball i cançons –explica Ri-
era–, i un sentit de l’humor sarcàstic
de noi de poble”, afegeix somrient el
dramaturg, que és nascut a Canet de
Mar. “El públic veurà tantes posici-
ons com hi puguin haver en una si-
tuació tan horrorosa i veurà com
conviuen tots els punts de vista”, as-

segura Riera. Així, Pep Planas és el
Simó, un pintor que creu que la
guerra no està perduda i encara ba-
talla fent pamflets. Pepa López és la
Nati, que recorre les comarques
buscant menjar i no defalleix mai.
Joan Carreras és el Ramon, que vol
que acabi la guerra, encara que des-
prés vingui l’ocupació franquista.

Popular i català, i amb orgull
“Per les dificultats econòmiques i
polítiques que viu el TNC i tam-
bé el país, fins i tot hem treballat
gratis perquè creiem en el projec-
te”, ha assegurat Emma Vilara-
sau. Per l’actriu el més terrible
dels bombardejos va ser el que va
venir després: “El silenci posteri-
or és pitjor. La gent va patir molt,
i després van haver de viure
l’oblit. Ens hem posat en la pell
d’unes persones que opten per
tancar la porta i tocar el piano.
Riure és una altra manera d’ense-
nyar les dents”.

Pere Riera ja va passar pel TNC fa
dos anys, en la cinquena edició del
Projecte T6, com a autor i director
de Lluny de Nuuk (premi Crítica Ser-
ra d’Or). Amb Desclassificats (2011)
va ser nominat als premis Max. És
un dels autors de la seva generació
més consolidat i de més èxit. Belbel
l’ha elogiat: “Riera ha estat molt va-
lent fent Barcelona. És el trenca-
ment definitiu amb la generació que
s’avergonyeix una mica d’on ve: per
primera vegada algú no només no se
n’avergonyeix, sinó que es declara
hereu d’una tradició, d’un teatre po-
pular, català. I ho fa parlant de la
Guerra Civil, perquè utilitza un te-
ma històric per explicar el present,
com feia Shakespeare”.

Enguany es compleixen 75 anys
dels bombardejos a la capital cata-
lana. Mentre duri l’obra, al vestíbul
del TNC hi haurà una exposició so-
bre els bomardejos i es farà una xer-
rada amb dues dones que van viure
aquells dies de terror.e
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BARCELONA. El març del 1938 Mus-
solini, l’aliat de Franco durant la
Guerra Civil, va voler castigar Bar-
celona i va ordenar que fos bombar-
dejada sense descans durant tres di-
es. Entre el 16 i el 18 de març a la ca-
pital catalana hi van morir un miler
de persones. Les bombes arribaven
cada dues hores, els hospitals no do-
naven a l’abast i els carrers es van
omplir de xiscles. Era angoixant:
primer se sentien els motors dels
Savoia-81, una remor greu i repeti-
tiva, després els xiulets i finalment
les explosions i el silenci. Aquell so-
roll, que esgarrapava l’oïda, es tor-
narà a sentir a partir d’avui al Tea-
tre Nacional de Catalunya (TNC).
Pere Riera estrena Barcelona, una
obra que transcorre en una casa
burgesa durant un únic dia: el 17 de
març del 1938.

El dramaturg diu que va escriure
Barcelona molt “enrabiat”. “Estic
espantat perquè ara no estem tan
lluny d’aquella Barcelona; de la cri-
si que estem vivint en poden sorgir
conflictes encara més greus”. Barce-
lona, però, no és una obra apocalíp-
tica. “És un homenatge a la Barce-
lona dels anys 30 i a la Barcelona que
podia haver estat”, afegeix Riera. Vol
ser també una obra plena de vitali-
tat. Explica el dramaturg: “No té vo-
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La Barcelona bombardejada, al TNC
Emma Vilarasau i Míriam Iscla protagonitzen l’obra de Pere Riera situada al març del 38

SOMRIURES I HORROR
Míriam Iscla i Emma Vilarasau
opten per ballar mentre a fora

cauen les bombes. A sota, la
resta de la família. DAVID RUANO
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