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Al dramaturg PereRiera (Canet de
Mar, 1974) li agrada explicar que
la seva vocació fonamental ha es-
tat la docència i que això d’escriu-
re teatre sempre, o gairebé sem-
pre, ha estat fruit d’un encàrrec o
bé d’un requeriment acadèmic.
Desclassificats, un èxit revelació de
la temporada 2010/2011, ambToni
Sevilla, Emma Vilarasau i Abel
Folk, té l’origen enunexercici d’es-
criptura per obtenir el grau a l’Ins-
titut del Teatre; algú amb visió va
recomanar a Riera que fes córrer
el text per les productores teatrals
i Focus la va acabar produint a
gran nivell. Amb modèstia, gens
impostada, Pere Riera parla de la
seva feina com un ofici i no com la
necessitat de traslladar a les seves
dramatúrgies un univers personal
i intransferible.

Aquest preàmbul ens serveix
per situar un dels dramaturgs més
sol·licitats i representats durant les
dues o tres darreres temporades te-
atrals catalanes. Riera explica his-

tòries que tenen a veure amb senti-
ments i emocions. I ho fa, delibera-
dament, des de la convenció. Un
home que cada curs gaudeix ex-
plicant als seus alumnes de l’Insti-
tut del Teatre les revolucions
teatrals del segle XX, a l’hora d’es-
criure se sent confortable en uns
paràmetres previs a totes les crisis
de la dramatúrgia contemporània.
Tot això ja ho vam apuntar ar-

ran del seu debut a gran escala
amb l’estrena de Lluny de Nuuk
(2010) al Teatre Nacional, en el
marcdel programaT6.La seva tra-
jectòria posterior ha confirmat
aquells trets. Però ara segurament
no en tornaríem a parlar si no fos
per la seva reiterada capacitat de
connexió amb el gran públic. Tant
se val que les seves peces expli-
quin les vergonyes d’una família
benestant, els rerefons del poder
mediàtic o polític, o, com és el cas
que ara ens ocupa, el drama d’una
família afectadadeple per laGuer-
ra Civil a Barcelona. Pere Riera té
la virtut de construir personatges i

situacions amb què el seu públic
s’identifica immediatament, per bé
que sigui a través d’algun estereo-
tip molt majoritàriament acceptat.
Un industrial, el cap de casa

d’una família burgesa, però repu-
blicana, ha estat assassinat a les pri-
meries de la revolucióque es va en-
degar arran de l’alçament del 18 de

juliol del 1936. Aquell estiu del
1936, i fins que la Generalitat va
reprendre el control amb penes i
treballs, es va desfermar una vio-
lència indiscriminada contra les
classes benestants catalanes que
va afectar fins i tot gent convençu-
dament republicana i demòcrata.
L’acció de Barcelona s’inicia el 17
març del 1938, quan l’episodi fami-

liar que hem descrit ja s’ha viscut;
ara la ciutat pateix els bombar-
deigs de l’aviació italiana i alema-
nya, que castiguen Barcelona per
compte del bàndol franquista. La
Núria (MíriamIscla), vídua de l’in-
dustrial assassinat, s’ha convertit
en la cap de casa. Ella tira enda-
vant una família formada pel seu
sogre, en Joan (Jordi Benaco-
locha); els seus dos fills, en Tinet
(CarlosCuevas) i la Victòria (Anna
Moliner), i la intendent Nati (Pepa
López). El pintor Simó (Pep Pla-
nas) i en Ramon (Joan Carreras),
el promès de la Victòria, també
apareixen per la casa. Però el con-
flicte de debò el portarà l’Elena
(Emma Vilarasau), amiga íntima
de la Núria, una actriu que va
marxar aFrançaquanel climapolí-
tic i social es va enrarir a Catalu-
nya i que ara, enmig dels pitjors
episodis de la guerra, torna amb la
intenció de rescatar l’amiga i la se-
va família.

Música en temps de guerra
Riera cerca la identificació emocio-
nal de l’espectador a través d’un
llarg plantejament en què veiem
com la família, malgrat les desgrà-
cies viscudes i el present catastrò-
fic, mira de fer vida normal. Mira
de riure, encara i malgrat tot. Hi
contribueix la música. El piano
que toquen en Tinet, la Victòria o
l’avi Joan i els cuplets i les can-
çons. Però per tota aquesta alegria
voluntarista és fonamental l’apari-
ció de l’Elena. Al cap i a la fi, ella és
una dona d’escena. Una frívola,
que en deien abans. Pregunta pel
Teatre Espanyol, canta amb la filla
de la seva amiga a dues veus cu-
plets picants i explica anècdotes
de la seva vida d’actriu, i fins i tot
alguna intimitat amorosa que, d’al-
tra banda, explica el seu benestar
material. Tot plegat converteix la
casa senyorial enunamenade refu-
gi i, coma tal, comuna illa que pre-
ténmantenir-se almargedels esde-
veniments, no s’allunya gaire de
l’amagatall descrit al Diari d’Anna
Frank. Però, inevitablement, l’em-
penta de l’onatge exterior ésmassa
forta perquè no penetri dins de ca-
sa, malgrat tots els esforços de la
Núria. L’onatge és, per exemple,
les bombes que en aquell mes de
marçdel 1938 cauen sobreBarcelo-
na.Uns bombardejos dirigits a sos-
cavar la moral de la població civil,
planificats des d’un plantejament
criminal, no militar, tal com ha es-
tat demostrat per la historiografia.
Riera diu que se sent espantat,

“perquè la crisi d’avui, que també
és una crisi moral, ens pugui con-
duir a una situació semblant a la
que van viure els nostres avis”. En
qualsevol cas, comenta que només
ha volgut explicar la història de
dues amigues i d’una família. O bé
la història d’una amistat que va
més enllà de qualsevol circumstàn-
cia. Riera, fillol dramatúrgic de Jo-
sepMariaBenet i Jornet, també en
lamodèstia segueix la petja del seu
mentor. |
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Amistat a prova
debomba

Pere Riera DAVID RUANO

‘DESCLASSIFICATS’
AMB PREMI
‘Desclassificats’,
l’obra de Pere Riera
estrenada a
La Villarroel el març
del 2011, es va
convertir en
telefilm gràcies
a una adaptació
(produïda per Focus
Audiovisuals i Televi-
sió de Catalunya),
dirigida per Abel
Folk i Joan Rie-
dweg, que va pre-
sentar el mateix
repartiment del
muntatge teatral.
Ara, aquesta versió
audiovisual de
‘Desclassificats’ ha
estat reconeguda al
Festival Internacio-
nal de Cinema de
Houston (un dels
més prestigiosos en
el seu gènere) amb
els premis al millor
muntatge, direcció
escènica, actriu
(Emma Vilarasau) i
l’especial del jurat

Riera té la virtut de
construir personatges
i situacions amb
què el públic s’identifica
immediatament


