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Escenari|s
És un dels autors teatrals que acumulenmés èxits a la cartellera catalana. Ara està a punt d’estrenar a LaVillarroel
una nova obra, ‘Infàmia’, un text en què s’acosta almón del teatre, dels actors, els autors, i també els espectadors

El dramaturg sense vocació
NURIA CUADRADO
Un escriptor de teatre que admet
no tenir vocació. Curiós? Potser.
Però totalment cert. I sorprenent
també, perquè malgrat aquesta
mancança –si és que ha de ser con
sideradacoma tal–PereRiera (Ca
net deMar, 1974) s’ha encimbellat
al podi dels dramaturgs catalans
abonats a l’èxit: el va aconseguir
amb Barcelona o Desclassificats i
ara torna a temptar la sort amb In
fàmia, en la qual precisament parla
devocació ide teatre,dementides i
d’actors,delsmolts raconsd’unofi
ci al qual va arribar gairebé per ca
sualitatperòenelqual ja fapropde
dues dècades que escriu i dirigeix
els seus textos.
Lasevaésunahistòriadecaram

boles, gairebé sempre amésde tres
bandes: va estudiar Dret, més per
imposició que per vocació; però
s’avorria, ho va deixar i es va apun
tar aHistòria de l’Art, i una vegada
allà va acceptar pujar a un escenari
i, de passada, matricularse a l’Ins
titutdelTeatre.Peròelcucde la in
terpretació no arribava ni sembla
va que hagués d’arribar, així que es
va decantar per l’especialitat de
Dramatúrgia iDireccióTeatral ino
va tenir altre remei que posarse a
escriure. I en això segueix.
“Vocació és una paraula molt

forta–descarta ràpidamentRiera–.
Sí que em considero una persona
disciplinada que un bon dia va de
cidir dedicarse al teatre i que, com
que les circumstàncies l’han portat
pel camíde l’escriptura, hihaposat
ganes. Després de vint anys, ja ho
considero la meva professió i in
tento desenvoluparla amb solvèn
cia”.Peròencaraafegeix: “Siundia
deixo de ferho mitjanament bé i
se’m convida a abandonar l’escrip
tura, no vull que se m’enfonsi el
món. La vida és molt curta...”. No
obstant això, aquestmoment a què
es refereix, d’acord amb les críti
ques que ha obtingut fins ara, ni ha
arribat ni és d’esperar que arribi.
En canvi, sí que ha assolit prou

experiència per reflexionar sobre
el seu ofici a través d’una obra de
teatre. Sobre el seu, sobre el dels
actors i també sobre el dels espec
tadors. “El d’actor és un ofici que

semprem’ha fascinat. Jomateixho
vaig intentar, quan era molt jove,
però aviat vaig veure que no n’era
capaç. Ara que treballo amb ells,
encara em qüestiono per què ho
fan, per què es dediquen a això. És
una feina tan singular, que sempre
empregunto què tenen de particu
lar les personesque inverteixen to
ta la seva vida a ser algú altre”, ad
met Riera, que es reconeix fascinat
peraquestamentidaenlaqualque
den atrapats autors, actors i públic
des del moment en què s’apuja el
teló fins que s’abaixa.
“L’esforç dels qui expliquem

històries no serviria de res si, quan
exercim d’espectadors, ens man
qués la capacitat d’autohipnotit
zarnos. El cert és que l’espectador
es comporta de manera crèdula i
voluntariosa en acceptar unamen
tidadurantun temps finit, peròper
què ho fa?”, qüestiona el drama
turg, conscient que en aquest jochi
ha el secret de l’èxit i que, segura

ment, hi ha tants motius com es
pectadors a la sala. “M’interessa la
capacitat que té l’individu de dis
criminar entre ficció i realitat.
Aquesta és una de les proves més
absolutes de l’evolució intel∙lectual
i cognitiva de la nostra espècie,
malgrat que posseirla no ens fa
més bones persones: molta gent
que s’emociona ambhistòries fictí
cies d’individus ficticis és incapaç
d’identificarse amb els problemes
del seu veí”, conclou.
Escriu ara Riera a Infàmia sobre

el món del teatre, com abans ho va
fer sobre la família (Casa Calores o
Lluny de Nuuk), l’amistat (Barcelo
na) o el poder (Desclassificats). Re
ferents propers per a un autor que
(novament enunexercici de since
ritat) admetquenoés “gaire imagi
natiu”. Per això li agrada que li im
posinunpuntdepartidapera lase
va escriptura (per exemple, El don

No li agrada que
d’altres dirigeixin
les seves obres, com
tampoc no li interessa
dirigir textos aliens

Pere Riera, fotografiat recentment a Barcelona, durant els assajos de la seva obra nova KIM MANRESA

perfil de Pere Riera
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de las sirenas, l’única peça que ha
escrit en castellà, havia d’estar al
servei de dos actors d’aquí i dos al
tres d’argentins) o que s’inventi
primerel títolde l’obraperobligar
se després a donarli una resposta
en la seva escriptura. Això va pas
sar a Red Pontiac i a Casa Calores,
per a la qual es va inspirar en la se
va pròpia biografia familiar: “Així
és comes coneixunapart de lame
va família de Lleida. Sempre em va
semblar un nom d’una sonoritat
molt evocadora. I vaig acabar es
crivint una obra que es titula així,
malgratqueparlade lameva infan
tesa alMaresme”.

El secret de l’èxit
Però, si admet falta de vocació i
d’imaginació,onés,doncs, el secret
de l’èxit de la seva escriptura? “Se
gueixes les lleis de la dramatúrgia,
establertes des de temps immemo
rials. Hi poses unamica de tu, per
què és impossible no ferho. I pen
ses en els espectadors potencials a
qui t’adreçaràs: no per complau
re’ls, sinó per elaborar un discurs
que els resulti intel∙ligible”, explica
Riera, a qui s’ha catalogat com un
fidel seguidor de l’ortodòxia esti
lística. “No sé si necessito saltar
me les regles, ni tampoc si sabria
ferho”, admet, encara que en
aquesta resposta sí que s’amaga
una petita trampa perquè després
reconeix amb certa sorna: “A Infà
mia he intentat trencar alguna re
gla; a veure si ha valgut la pena la
temeritat...”.
Riera té una altra singularitat: la

de ser autor i director, la voluntat
d’enfrontarse als propis textos i el
rebuig d’abordar els d’altres: “Com
a autor, tinc un respecte immens a
la voluntat narradora del creador
del relat. Per això em faria molta
por mal interpretar un text aliè”,
admet Riera, que també tem el re
sultat quanésunaltrequi s’enfron
ta a un dels seus textos. “Algunes
posades en escena de les meves
obres representades en altres paï
sosm’han fet posar els pèls depun
ta”. Així que, per les dues raons, es
compromet, “de moment i mentre
pugui”, a ser “un autor que acaba
d’explicar les històries responsabi
litzantse de la posada en escena”.
Només un detall més abans

d’acabar: conscient que ell ha arri
bat onestà gràcies a les caramboles
del destí però també a algunes
actuacions amb nom i cognom,
acaba: “Trobo a faltar el Projecte
T6 del TNC i alguna iniciativa si
milar del Lliure; si no hagués estat
per aquests programes, un servi
dor no estaria avui responent a
aquesta entrevista”. |

Infàmia
LA VILLARROEL. DEL 16 DE GENER AL 14 DE FEBRER

Sergi Belbel li va obrir les portes del Projecte T6 del Teatre
Nacional després d’haver llegit Desclassificats. I Riera va
aprofitar per escriure i dirigir el 2010 aquesta peça coral en
la qual explorava un dels temes que s’han convertit en cen
trals en la seva escriptura dramàtica: la família. La filla
d’una família en aparença ben avinguda es casa i el casa
mentpropiciaunretrobamentque,malgrat que s’espera fe
liç, acaba enterbolintse en revelarse un secret que els fa
descobrirse els uns als altres com uns desconeguts. En
aquest muntatge Riera va treballar ambMíriam Iscla, amb
qui després ha repetit.

Lluny de Nuuk (2010)

“Elmeupareeratransportista,isempreparlavadelespata
tes Kennebec i de les Red Pontiac; ho vaig recordar i vaig
acabar escrivint una obra sobre lamaternitat amb un títol
patater”, recordaRiera sobreaquestacomèdiaquevaque
darsemifinalistaalTorneigdeDramatúrgiadeTemporada
Alta2011 iquevapujaralsescenaris (alPoliorama,el2013)
de lamàdeMíriamIscla iCristinaCervià.Ellesvanencar
nar duesmares que s’embarcaven enunadiscussió per di
lucidar qui tenia el fillmillor però acabaven confessant els
mésindignespecatscomesosenlasevarelacióambelsfills.

Red Pontiac (2011)

Infàmiaésunaobra sobreels actors, però tambésobre la
vocació, sobreel teatre i sobre les sevesmentides: aques
tesqueescriuunautor, interpretaunactor i se les creu, a
ulls clucs, una platea atapeïda d’espectadors. Infàmia és
un joc amb què Riera desafia el públic a “preguntarse
durant tota l’obra quina és la mentida que els estem
transmetent”.Sobre l’escenarideLaVillarroel, tornaràa
comptar amb Emma Vilarasau com a protagonista: en
carnaunaactriu,castigadapeldestí,quedecideixreplan
tejarse la seva vocació, però els seus interrogants obren
la porta que d’altres (Jordi Boixaderas, Anna Moliner i
FrancescFerrer) l’acompanyinenel seumardedubtes.

Infàmia (2016)

No és habitual que una obra de final de carrera es conver
teixi enun èxit de la cartellera i acabi fent el salt a la panta
lla disfressada de telefilm. Però Riera ho va aconseguir
ambaquestapeçaquevaarribara l’escenarideLaVillarro
el el 2011, un lustre després d’haver estat escrita per ser
protagonitzada per una gran actriu. Va ser Emma Vilara
sau qui va encarnar Sílvia Utgés, la gran periodista que ha
d’afrontar el reptemés important de la seva carrera: entre
vistarunpresidentdelGovern implicat enundelicte (Toni
Sevilla)esquivant les trampesque liposael seusecretaride
premsa (Abel Folk, que va dirigir l’adaptació televisiva).

Desclassificats (2011)

Unadisputa íntima, ladeduesdones (EmmaVilarasau iMí
riam Iscla) enfrontades per l’amor i el destí, emmarcada en
una altra d’infinitament més violenta: els bombardejos que
vanterroritzarlacapitalcatalanaduranttresdiesdel1938en
plenaGuerraCivil.“QuanvaigescriureBarcelonaperalTNC
vaig tenir encomptequem’adreçavaals800espectadorsde
laSalaGran. I encaraquemainovaig imaginarquevindrien
totsacadafunció,al final,vasonarlacampana”,recordaRie
ra, que amb aquest text, a més d’aplaudiments, va guanyar
dospremisMax:unperaell iunaltreperaVilarasau.

Barcelona (2013)

Família, amor, poder


