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Pere Riera té 42 anys, va 
començar en això del teatre als 
20 i diu que ha fet de tot. 
Sobretot, classes 
d’interpretació. A centres cívics, 
escoles de teatre... I ha vist com 
aquest estrany espècimen 
anomenat ‘actor’ creixia davant 
dels seus ulls. “És una feina 
rara”, dispara. Quan tens 18 
anys, comenta, encara, ja que 
potser conserves l’esperit lúdic 
de la infantesa. Però quan en 
tens 50... “Què fa fent d’actor?”, 
es pregunta Riera. De totes 
aquestes preguntes, de la seva 
incredulitat, ha nascut Infàmia, 
l’obra que ha escrit i que estrena 
a La Villarroel. Al seu costat té 
Emma Vilarasau, amb qui ha 
treballat a Desclassificats i 
Barcelona. I Anna Moliner, que va 
fer Lluny de Nuuk, el seu primer 
èxit. També compta amb Jordi 
Boixaderas i Francesc Ferrer. 
Dues parelles. Una de gran i una 
altra de jove que li serveixen per 
parlar de la professió, del 
mestratge i del teatre.

“Volia fer una reflexió sobre 
l’actor, però sé que no ho faré 
com Pirandello. Així que vaig 
decidir jugar amb l’espectador, 
tenir-lo pendent de què està 
passant en escena sense saber 
què està passant”, indica el 
dramaturg. L’obra, de fet, 
comença amb la Sara (Moliner) i 
l’Aleix (Ferrer) interpretant 
l’escena de Hamlet en què 
Ofèlia es torna boja. Una escena 
que recorrerà la peça com un 
leitmotiv. Davant tindran l’Eva 
(Vilarasau), una mena de 
professora de teatre que va 
decidir no actuar mai més. I en 
Toni (Boixaderas), actor de 
dilatada trajectòria.

La tria del Hamlet de 
Shakespeare és casual. “Podria 
haver fet servir personatges de 
Sagarra”, diu. Passa que va 

I tu, actor, per què actues?
Després de l’èxit de ‘Barcelona’, Pere Riera s’endinsa en el món dels actors  
a través d’‘Infàmia’, en cartell a La Villarroel. Per Andreu Gomila

REPERTORI

‘BARCELONA’ 
Estrenada el maig del 2013 i 

protagonitzada Emma Vilarasau i 
Míriam Iscla, és l’últim ‘hit’ del TNC 
de Sergi Belbel. Va omplir la sala 

gran durant sis setmanes.

‘LLUNY DE NUUK’ 
Va arribar el maig del 2010 a la Sala 
Tallers del TNC i era un T6, una peça 
de l’extingit programa de suport a 

nous autors. El va catapultar. Fa poc 
s’ha representat a Praga.

assistir a un concert de Moliner, 
que també és cantant, i li va 
semblar veure Ofèlia. 
Il·luminació, en diuen d’això. 

Riera ha après amb els anys 
que hi ha actors que són 
capaços de captar la teva 
atenció llegint la guia telefònica. 
“Són un calidoscopi on hi caben 
totes les possibilitats de ser i 
que fa que tots els espectadors 
s’hi reconeguin”, afirma. Dins 
aquesta estirp de gent hi ha la 
Vilarasau, una actriu amb qui ha 
connectat de manera especial i 
que l’ha portat de bracet amb 
els seus èxits. Ella va triar 

Desclassificats i el va posar de 
moda.

Pair un èxit com Barcelona no 
ha estat fàcil per a un dramaturg 
tímid que té un gran pudor a 
l’hora de posar-se a escriure. 
“Què he fet?”, es va preguntar el 
primer dia que va veure la Sala 
Gran del TNC plena com un ou. A 
La Villarroel volien que muntés 
un text seu primerenc, Casa 
Calores, però el va trobar 
costumista i no volia que 
l’encasellessin com el nou Folch 
i Torres, riu. Necessitava una 
cosa diferent. No pretenia ser 
‘el’ dramaturg, però ha hagut 
d’aixecar, confessa, “el llistó 
d’exigència”. Ha estat per a un 
nou encàrrec, com sempre li ha 
passat. Haurà valgut la pena.

Infàmia arriba a La Villarroel el 
dissabte 16.

Els grans 
actors són un 
calidoscopi on hi 
caben totes les 
possibilitats 

“I, I will be king and you, you will 
be queen. Though nothing will 
drive them away, we can beat 

them, just for one day”

DAVID BOWIE
(1947/2016)
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