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Bombesmoltaplaudides
CRÍT ICA DE TEATRE

Necessites
unVOSC

L’
empresari Rafael Dalmau aposta per la reo-
bertura d’un cinema ambquatre sales d’exhi-
bició a la Diagonal. Es tracta del Boliche, que
només feia tres anys que estava tancat però,

pel que sembla, tenia les instal·lacions tan deteriorades
com si l’esperit de Godzilla s’hagués passejat cada nit
pels patis de butaques. La notícia, ja prou remarcable en
època de tancaments, encara té una altra peculiaritat que
la fa del tot única. El Boliche exhibirà pel·lícules en ver-
sió original subtitulades en català. Un fet diferencial que,
en ser aplicat sistemàticament a totes les pel·lícules, sin-
gularitzarà l’oferta d’aquestes sales. Ningú més no ho fa,
ni a Barcelona ni enlloc. Segons Dalmau, a diferència del
doblatge, el cost de subtitulació d’una pel·lícula és assumi-
ble, d’uns mil euros, i per això s’ha plantejat realitzar-ho
sense cap mena d’ajuts oficials. Si l’oferta del Boliche és,
com sembla, atractiva, la iniciativa pot posar en qüestió
uns quants llocs comuns que sobrevolen el món de l’exhi-
bició cinematogràfica cada cop que s’ajunten les dues ces
de cinema i català. A diferència d’altres sectors ben pro-
pers (com el teatre), el món del cinema sol mostrar-se
reticent a incorporar amb normalitat la llengua catalana
a l’oferta audiovisual. En el millor dels casos s’apel·la a la
pela, i quan algú esgrimeix les xifres d’audiència de televi-
sió o ràdio en català sempre hi ha algú que diu amb veu
de Montgomery Burns: “És que la tele o la ràdio són
gratis”. Recorden les prevencions de Disney a doblar al
català? La militància dels pares (i la demanda dels fills)
va fer que alguna pel·lícula infantil (Doraemon, per exem-

ple) s’arribés
a estrenar no-
més en cata-
là, però en ge-
neral trobar
sales que pas-
sin les versi-
ons doblades
en català de
les pel·lícules

més consumides és un esport de risc que requereix un
entrenament i una fe dignes de decatleta.
Quan l’enfrontament va pujar de to (en l’època del

conseller Tresserras) els cinèfils que, tot i admetre l’es-
carransida oferta en català, no es volienmullar gaire per
no quedar barretinaires, s’escudaven en dues lletres:
VO. Jo hi simpatitzo, esclar, perquè sempre m’ha agra-
dat el cinema en versió original i mai no m’ha suposat
cap problemamirar i llegir alhora. Però la realitat és que
els defensors més acèrrims de la VO pràcticament no-
més troben oferta en VOSE, és a dir, en versió original
subtitulada a l’espanyol. Fa anys que cinemes com els
Verdi, elsMéliès o els Yelmo proposen pel·lícules en ver-
sió original, però els subtítols són majoritàriament en
castellà. A Barcelona VO gairebé sempre és sinònim de
VOSE. O ho era, fins que ha irromput l’oferta en VOSC
dels Boliche. Ara la demanda ho ha de validar, però so-
bre el paper és una oferta lògica. Figura que el públic
cinèfil amant de les VO és un públic culte, bon lector en
més d’una llengua, entre les quals ben segur que s’hi tro-
ba el català. El públic cinèfil no s’espantarà pas d’endin-
sar-se en un VOSC. Una altra cosa fóra un VOSLAPAO,
esclar. Això sí que faria por.

Míriam Iscla i Emma Vilarasau
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JOAN-ANTON BENACH

Fa tres temporades va sorpren-
dre tothom amb Lluny de Nuuk,
una de les obres més madures
dels cicles T6 que convocava el
Nacional a la sala Tallers. I en fa
dues que Pere Riera (Canet de
Mar, 1974) demostrava amb Des-
classificats que l’atzar no tenia
res a veure amb aquella sorpresa:
l’obra, estrenada a La Villarroel,
era la prova concloent d’unamag-
nífica aptitud per a la literatura
dramàtica i de la gran intuïció
del seu autor per retratar perso-
natges i conflictes versemblants.
Mentrestant, llegíem en algun
lloc opinions de Riera que ens
apropaven a un dramaturg ente-
nimentat i prudent de qui es po-
dien esperar les millors aporta-
cions teatrals.
Aquest procés veloç, ascen-

dent, en línia recta, confiàvem
que seria ratificat amb l’estrena
de Barcelona, espectacle amb el
qual Pere Riera ocupa ara mateix
el primer escenari públic del
país. I bé, aquesta confirmació no

s’ha produït i aquell traç rectilini
i decidit envers l’excel·lència
d’una autoria prometedora no di-
ré que s’hagi esvaït del tot, però
sí que ha fet una giragonsa dece-
bedora. En opinió meva, esclar.
He de puntualitzar que la pri-

mera representació de Barce-
lona, abans d’ahir, va tenir una
acollida apoteòsica: tot el públic
dret dedicant una llarga ovació
als intèrprets i a l’autor, un Pere
Riera emocionat que va sortir
a saludar per segona vegada,
acomboiat per Míriam Iscla i
Emma Vilarasau, les dues actrius

que n’encapçalen el repartiment.
De fet, la recepció calorosa de

l’espectacle ha estat, pel que sem-
bla, unobjectiu perseguit per l’au-
tor, amb trucs propis de gat vell
capaç de vendre’s l’ànima per un
aplaudiment. On s’és vist que
abans del primer teló, i com per
refer-se del bombardeig que ha
patit la ciutat, els atemorits perso-
natges s’apleguin tot cantant... La
santa espina? Per quina raó, si no
és per pur efectisme, el final de
l’obra es resol amb la reconci-
liació coreogràfica d’Iscla i Vi-
larasau, després que ambdues
acaben de ballar un tango?
La gratuïtat d’aquesta al·lego-

ria, referència a un imaginari on
s’alternen el combat i la seducció
de les dues persones que ballen,
no permetria subjectar l’escriptu-
ra de Barcelona a una disciplina
naturalista, si no fos que entre la
novadramatúrgia les llicències es-
tilístiques poden ser un orna-
ment perfectament legítim. Més
important fóra, en canvi, l’admi-
nistració eficient d’un tempo
teatral que l’obra ofereix d’una
manera, almeu entendre,molt de-
ficient. El drama va del dia d’una
família burgesa que viu l’alarma
de la ciutat bombardejada per
l’aviació italiana el 17 de març del
1938. És el dia que a la casa arriba
Elena (EmmaVilarasau), que feia
quatre anys que vivia a París. Pe-
rò, és un dia només? La percepció
dels esdeveniments que transcor-
ren del matí a la nit ens diu que
no poden cabre en una jornada
en la qual no es parla com caldria
de les hores i els moments, de
l’abans i del després, obsedit l’au-
tor per encabir-hi el catàleg d’acti-
tuds en front de la bestialitat
bèl·lica que s’està vivint.
L’ambició de Barcelona i la

complexitat de les psicologies
que hi convergeixen – les sòlides
creences de l’avi Vila (Jordi Bana-
colocha), el resistencialisme de
Núria (Míriam Iscla), el tèrbol bo-
tiflerisme deRamon (JoanCarre-
ras)...– demanaven la mirada ex-
terior d’un director que no fos el
mateix Riera. És possible, a més,
que aquest professional absent
aconsellés a l’autor la supressió
del pegat que suposa el tros de la
Fedra de Racine que recita Elena
imillorés, alhora, el nervi de l’en-
frontament del personatge amb
Núria. Amb tot, la pugna entre
les dues actrius és el que manté
mínimament lligat un relat que
tendeix a la dispersió i que in-
clou, també, bons treballs de Pe-
pa López i Pep Planas.c

DAVID RUANO

El públic cinèfil no
s’espanta pas d’endinsar-se
en un VOSC com el que
proposa el Boliche

Màrius Serra


