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Bomba emotiva al TNC
CRÒNICA Emma Vilarasau i Míriam Iscla es llueixen en l’aplaudida ‘Barcelona’ de Pere Riera

IMMA FERNÁNDEZ 
BARCELONA

L
es batalletes d’àvies/avis i be-
sàvies/besavis van assaltar 
dijous a la nit les converses 
al TNC després de l’estrena 

de Barcelona, aclamada posada de 
llarg del dramaturg i director Pere 
Riera (Canet de Mar, 1974), que va 
viure emocionat els aplaudiments i 
ovacions de la platea. En el rescat de 
la memòria –en concret els bombar-
dejos feixistes sobre la ciutat el març 
del 1938– comença el mèrit d’una 
obra que es mira la guerra civil sense 
banderes ni colors; amb les contra-
diccions de la manca de sentit esquit-
xant la dramatúrgia. 
 A aquest context s’hi va sumar el 
duel interpretatiu d’Emma Vilarasau 
i Míriam Iscla. Llueixen esplèndides 
el vestit a mida que els ha confeccio-
nat Riera. Són Elena, l’amiga pròdiga 
fugida a França, que torna després de 
triomfar com a actriu, i Núria, viuda 
d’un industrial assassinat pels anar-
quistes que va decidir quedar-se. Exi-
li o resistència, heus ací el debat que 
connecta l’obra amb aquests dies.   
  Ja des de l’inici s’apunten les in-
tencions de Riera. «Riure és una al-
tra manera d’ensenyar les dents», es 
dirà en el text. L’autor de Red ponti-

ac (petita joia esquiva a l’èxit que es 
mereix) proposa un cant a la vida i a 
l’amistat davant l’atroç simfonia bèl-
lica. Eros versus tànatos. S’alça el teló 
entre els rugits dels avions de la tor-
tura i el fos amb un foxtrot ens tras-
llada a la casa senyorial dels Vila. Ti-
net compleix 18 anys i hi ha ganes de 
gresca. Però la fèrria mestressa no es-

tà per la feina. És la figura castrado-
ra davant el vitalisme de la resta. Co-
mençant per la reina de la festa: una 
Vilarasau que dinamita l’acció amb 
la seva arribada i provoca la tensió 
entre totes dues. 
 Notables així mateix els veterans 
Jordi Banacolocha (sogre) i una Pe-
pa López (criada) que broda la seva 
missió d’alleugerir tibantors. També 
Pep Planas despunta en el dibuix de 
pintor republicà, però no així un im-
postat Joan Carreras, que no troba el 
seu traç com l’angoixat nòvio de la fi-
lla que només anhela la pau i el silen-
ci, guanyi qui guanyi. Els joves Anna 
Moliner i Carlos Cuevas completen 
l’elenc. 
 
TANGO DE RECONCILIACIÓ / Un primer 
acte coral s’amaneix amb cançons, 
un dilatat tros de Fedra i La Santa Espi-
na com a condiments d’un especta-
cle concebut per al gran públic que 
alguns van trobar excessius. Va se-
guir l’emotiu in crescendo del duel 
anunciat entre les dues amigues, 
que es va quedar curt a l’hora d’acla-
rir el seu passat. El tango Por una cabe-
za de Gardel, precedint la pirotècnia 
feixista, el culmina. Un últim tango 
a Barcelona que va acabar amb el pú-
blic dempeus. H  

33Emma Vilarasau i Míriam Iscla, en una escena de l’obra.

DAVID RUANO

L’autor l’encerta a 
l’observar la guerra civil 
sense banderes i amb 
les seves contradiccions 

GUARDÓ LITERARI

Marta Robles 
obté el premi 
Fernando Lara
La periodista i escriptora Marta 
Robles va guanyar la 18a edició 
del premi Fernando Lara, dotat 
amb 120.000 euros, amb la novel-
la Luisa y los espejos, en què explica 
dues històries paral·leles d’amor 
apassionat i de passió per la vida. 
Una de les protagonistes és Lui-
sa Casati, marquesa, mecenes i 
amant de Gabriele d’Annunzio, 
que passejava per la Venècia dels 
anys 20 acompanyada de dos gue-
pards. L’altra heroïna és una do-
na contemporània amb una vida 
perfecta però amb una tragèdia 
en la seva vida. 

33 La periodista Marta Robles.


