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L’APUNT

El llegat musical i el
llegat televisiu

El 1999, amb motiu del llançament del disc Hours, TVE va
gravar un especial amb David Bowie, que incloïa una en-
trevista i actuacions al plató. La 2 el va recuperar dilluns,
de matinada, a tall d’homenatge. El 1996, Sputnik del Ca-
nal 33 ja havia entrevistat Bowie, que participava en el
Doctor Music d’Escalarre. Això passava a finals dels anys
noranta, quan encara existien programes musicals tallats

pel patró clàssic i que tenien una doble funció: no només
divulgaven, tenien una virtut formativa, d’educació musi-
cal, fins i tot de descoberta. Però tot ha canviat, en les
dues indústries. I ara la música, a la tele, funciona com a
muntatge fragmentari nostàlgic o com a playback pro-
mocional. La tele ha passat de tractar la música com el
discurs artístic que és a fer-ne un simple entreteniment.Gemma Busquets

Pere Riera (Canet de Mar,
1974) és un dramaturg
que ha tingut sonats reco-
neixements per les seves
cinc obres representades
a escena. Ara, després de
la seva peça més ambicio-
sa, Barcelona (TNC,
2013), torna a la Villarroel
amb una peça molt més ín-
tima, sobre el ritual del
teatre. Infàmia comença
les funcions dissabte, tot i
que l’estrena oficial no se-
rà fins al 27 de gener. Pre-
veu una llarga explotació:
fins al 10 d’abril.

Riera es va espantar
quan va veure que els es-
pectadors de la darrera fi-
lera de la Sala Gran del
TNC s’emocionaven amb

Barcelona. Ell volia parlar
sobre l’amistat i la va si-
tuar en els pitjors dies del
bombardeig feixista a Bar-
celona en la Guerra Civil.
No va ser fins llavors que
no va percebre amb tanta

claredat la responsabilitat
dels autors i directors en
exposar històries, una fic-
ció repetida funció a fun-
ció, que l’espectador pot
rebre més afectat que una
tragèdia real amb què es
pugui trobar al carrer o al
Telenotícies. En aquesta
trobada a l’escenari els ac-
tors hi tenen un paper
principal. Són uns arte-
sans que també tenen
atrapat Riera per la seva
capacitat de canviar de
personatge, “cada tres
mesos”. El seu univers ra-
dical, comú a tots els artis-
tes, coincideix també amb
la dinàmica de tota perso-
na de replantejar-se en un
moment de la curta vida si
vol canviar de trajectòria.
Però Infàmia té un cert ai-
re de thriller perquè el pú-

blic haurà d’intuir per què
Eva Dolç (Emma Vilara-
sau), una actriu reconegu-
da, va deixar l’escena i es
dedica ara a l’entrena-
ment d’actors. En aquesta
sala, aparentment real, es
troben Sara (Anna Moli-
ner), una jove actriu que
dubta de tirar la tovallola
després d’una dècada de
buscar l’estabilitat, i Aleix
(Francesc Ferrer), un au-

tor d’èxit d’una sèrie de te-
levisió que no ha tingut ne-
cessitat de plantejar-se la
radicalitat del seu ofici.
Toni (Jordi Boixaderas) és
l’actor, company d’anti-
gues produccions d’Eva
que intentarà recuperar-
la per a l’escena. Ho farà
amb el joc. “És d’aquells
que et representen un
acudit o el carrer Consell
de Cent”, argumenta, di-
vertit, l’actor.

Llargues fidelitats
Riera és un director de fi-
delitats. Per això, quan Ta-
nia Brenlle (directora de
La Villarroel) li va dema-
nar que pensés en una obra
per estrenar aquesta tem-
porada (ara fa més d’un
any), el director va dema-
nar que repetissin Vilara-

sau (amb qui també ha in-
terpretat Desclassificats i
Barcelona) i Anna Moliner
(Lluny de Nuuk i Barcelo-
na). No hi és Míriam Iscla,
amb qui també ha repetit
altres propostes (Barcelo-
na i Red Pontiac). Aquesta
complicitat ha fet que prin-
cipalment elles hagin fet
propostes per reconstruir
algunes escenes: “ell escol-
ta molt” però mai assimila
del tot, sempre modula la
seva idea. De fet, l’actriu
celebra tenir l’oportunitat
d’estrenar un text inèdit:
“Obrim el regal per primer
cop.” Moliner –que acaba
d’estrenar You say toma-
to, de Joan Yago– admet
que els actors haurien de
ser un granet de sorra in-
dispensable per a tots els
ciutadans. ■

Pere Riera estrena ‘Infàmia’ a la Villarroel, on va triomfar amb ‘Desclassificats’,
una peça sobre el misteri que atrapa els intèrprets i captiva el públic
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La xifra

3
espectacles dels cinc títols
que ha escrit i dirigit Pere Rie-
ra han interpretat Emma Vila-
rasau i Anna Moliner.

Un instant d’assaig d’‘Infàmia’, escrit i dirigit per Pere Riera, que s’estrenarà a la villarroel d’aquí a pocs dies ■ DAVID RUANO

Aquest ‘thriller’
parla de l’ofici
d’actor, però
també incorpora
actituds
comunes a tots


