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Emma Vilarasau interpreta el paper d’una 
actriu a Infàmia. DAVID RUANO 

Des dels budells 
dels actors 

TEATRE

‘Infàmia’ LA VILLARROEL 227 DE GENER 

Infàmia parla dels actors i actrius que 
fan teatre. De la seva fragilitat i de la se-
va vanitat. El nou text de Pere Riera, 
autor d’èxits com Desclassificats i Bar-
celona, té part d’indagació i part d’ho-

menatge a la vocació imprescindible, a la pas-
sió necessària dels que decideixen dedicar-se 
a transmetre emocions des de damunt de l’es-
cenari.  

L’obra mostra el treball d’una actriu famo-
sa, retirada per motius inconfessats i conver-
tida en docent de dos joves intèrprets al llarg 
de quatre sessions d’assaig d’una escena de 
Hamlet i Ofèlia. La presència d’un gran actor 
que vol convèncer-la perquè torni als escena-
ris introduirà un element de distorsió en les 
lliçons i es convertirà en l’element de progres-
sió de la mínima història que se’ns explica. 
Mínima història perquè Pere Riera vol apro-
par-se a la realitat d’una feina amb molts in-
tangibles i que viu de la il·lusió, com a ficció, 
i provoca il·lusions en els aspirants fins al 
punt de convertir-los potser en il·lusos. És 
una mirada molt sincera, perquè és despulla-
da i descarnada, d’una professió que promet 
més del que pot donar, però també una molt 
bona aproximació al procés de creació d’un 
personatge que ens recorda aquell magnífic 
Tot assajant Dom Joan de Josep Maria Flotats 
al Poliorama.  

La visió stanislavskiana de la Sara (Anna 
Moliner), la jove actriu, té correspondència en 
l’amargura que arrossega l’Eva (Emma Vilara-
sau) per motius que no desvelarem, i les dues 
s’oposen a la despreocupació del jove Aleix 
(Francesc Ferrer), però sobretot a l’astúcia i el 
pragmatisme del Toni (Jordi Boixaderas). Par-
lant d’interpretació, Infàmia planteja una gran 
exigència. Pere Riera, com a director, juga hà-
bilment al joc del teatre dins del teatre amb el 
ritme precís i un altíssim nivell dels intèrprets. 
Parlen des dels budells. Emma Vilarasau bri-
lla com no ho feia últimament. Jordi Boixade-
ras està immens manejant seducció i saviesa. 
Anna Moliner sorprèn per la veritat del que fa. 
S’emociona i emociona. Francesc Ferrer és un 
descobriment: vital, llest, àgil. Una gran funció 
per a tothom a qui li agradi el teatre.e
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BCNegra estudia la França literària criminal
Normandia quan un atleta intenta 
salvar la vida d’una suïcida, o com a 
mínim és el que ell explica com a 
únic testimoni: el cadàver de la dona 
té senyals d’haver patit abusos sexu-
als. No apagues la luz (Salamandra), 
de Bernard Minier, també parteix 
d’un suïcidi, en aquest cas d’una ar-
tista. El policia Martin Servaz inves-
tiga el cas. Des que a la dècada dels 
90 el gènere criminal francès va viu-
re una revifalla amb les novel·les de 
Thierry Jonquet i Jean Claude Izzo, 
el polar s’ha anat renovant amb les 
aportacions d’autors com Fred Var-
gas, Franck Thilliez i Pierre Lemai-
tre, que també serà a BCNegra (di-
mecres, auditori del Conservatori 
del Liceu, 19.30 h).e

Michel Bussi presentarà la 
novel·la No lo olvides jamás. WIKIPEDIA

LLIBRES

El gènere criminal a França és dels 
més eclèctics i actius del panorama 
actual europeu, i el festival BCNe-
gra hi dedica aquesta tarda un dels 
actes principals, Nous matisos del 
‘noir’ etern, una conversa entre dos 
autors d’actualitat, Michel Bussi i 
Bernard Minier (auditori del Con-
servatori del Liceu, 18.30 h).  

Bussi, de qui DeBolsillo acaba de 
publicar No lo olvides jamás, ha sigut 
l’autor de novel·la negra més venut a 
França el 2015 (n’ha col·locat al vol-
tant d’un milió d’exemplars). L’úl-
tima novel·la del politòleg arrenca a 
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