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Pep Tosar homenatja Miquel Àngel Riera 'un poeta
antidepressiu'

Títol: Europa Espanya Català

Després del seu èxit a El Público, amb una Sala Gran del TNC plena i amb un decorat
espectacular, l'actor i poeta Pep Tosar torna a un dels gèneres que més li agraden: petits
espectacles cuits a foc lent i presentats en la intimitat d'un espai petit. Ha trobat el que buscava a
la Sala Fènix, la petita sala del Raval (50 persones), una de les més intimistes de la ciutat i on els
espectacles prenen una altra dimensió: "M'agradava la Sala i els vaig enviar el projecte pensant
que no em contestarien. Davant la meva sorpresa em van dir que era una molt bona idea! I m'han
donat quatre dijous, prorrogables si s'escau," ha dit Tosar aquest matí, a la presentació. Són els
dies 14/21/28 de gener i 5 de febrer.

Sense ni tuls ni audiovisuals, Tosar s'enfronta a un escenari nu acompanyat per Joan Arto "un
guitarrista molt jove però que toca d'una manera excepcional. Tots els poemes participen de la
música, que forma part de la dramatúrgia", assegura l'actor. Així és Poemes a Nai, de Miquel
Àngel Riera, el primer muntatge poètic de Tosar estrenat l'any 1990 al Teatre Lliure i que, més
enllà de la gira que va envoltar l'estrena, no ha reinterpretat mai més. Ara l'ha volgut recuperar en
motiu dels 20 anys de la mort del poeta Miquel Àngel Riera "un dels poetes referents de la
postguerra, com ho són Guillem d'Efak i Blai Bonet." Ofereix un seguit de poemes extrets de
diversos llibres del poeta, des del primer Poemes a Nai, escrit l'any 1953 fins l'últim, El pis de la
Badia, "ordenats no de manera cronològica sinó emocional."

L'espectacle no és essencialment el mateix que el que va estrenar, ja no ho va ser en la majoria
dels bolos que els van sortir "més de 30. Avui, això és impensable!", diu. En aquella època, es va
donar la coincidència que Riera feia vora 20 anys que havia deixat d'escriure. "En veure aquest
espectacle, li van venir ganes de tornar-hi i va escriure El pis de la Badia. Llavors hi vam incloure
poemes nous." Aquell mateix any es va editar un disc que avui ja no és possible trobar o, almenys,
Tosar li ha perdut la pista. "L'ordre dels poemes a l'espectacle segueix l'ordre del disc. Les
discogràfiques tenen molt ben estudiat què va primer i què va segon, tercer o últim!" Té 75 minuts
de durada i s'estructura al voltant de quatre temes musicals, escrits per Pep Tosar, Joan Bibiloni i
Lluís Massanet, els trio que va protagonitzar la primera versió. Tosar també els canta!

ELS RECORDS DELS POEMES A NAI'

Pep Tosar guarda un grandíssim record de l'estrena: "Lluís Massanet que m'acompanyava al
recital-, en Xicu Massó i jo, havíem creat el Teatre de la Ciutat, una mena de companyia
independent que es dedicava a la poesia. Avui també és impensable que la gent pagui per anar a
veure poesia! Però gràcies a un programa de La Caixa que ja no fa- i a que en Fabià Puigserver
ens va incloure al cicle Temps de poetes, vam estrenar d'una manera molt digna. Puc assegurar
que a l'any 1993 cobrava més que ara!", exposa.

La paraula Nai és una figura poètica que va crear Miquel Àngel Riera i que va expandir: "Significa
allò que tu projectes, en aquesta mateixa figura." Sobre Riera, opina que, així com en la narrativa
és pessimista, "la seva poesia és esperançadora, la part lluminosa de la vida!" També diu que "tot i
que els poetes de la postguerra tenen efluvis surrealistes, la seva poesia no és encriptada. És molt
fàcil d'escoltar i comprendre. Puc assegurar que se surt del teatre amb més ganes de viure i
pensant que tot val més la pena. Llegir Miquel Angel Riera és un antidepressiu!"



Tot i que lamenta que la poesia no tingui ni el suport institucional ni l'atractiu per al públic que tenia
abans, el record al poeta als 20 anys de la seva mort ha inspirat ja diversos bolos de Poemes a
Nai per Mallorca, on ja es va poder veure aquest estiu al festival S'alguerada' de Son Servera.

Tingueu present que només hi cabran els 50 primers que arribin. I que seureu a les antigues
butaques del Maldà, que en Pep Tosar es va voler endur com a record perquè les havia comprat
ell mateix a una sala que tancava. No badem!


