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Després de l’èxit de 
es lassi a s i Barcelona, Pere 

Riera es podia haver endinsat 
en alguna altra faula política o 
fer-nos esbrinar alguna cosa 
més de les germanes Nuria i 
Elena, però ha preferit mirar al 
seu voltant i dins el seu món, el 
del teatre. Les obres que parlen 
del teatre no semblen 
destinades al gran públic. No és 
el cas d’Infàmia. Una obra amb 
un títol que no sabem ben bé a 
què correspon, però amb un 
contingut molt teatral. L’autor 
ha sabut mantenir un poderós 
equilibri entre la història, 
mínima, i l’expressió dels 
sentiments dels protagonistes.

Infàmia parla de la fragilitat 
dels actors i de les actrius, de 
l’exigència i de les il·lusions que 
són sempre l’origen que algú 
vulgui dedicar la seva vida a 
explicar històries amb el seu 
cos i la veu. 

Eva (Emma Vilarasau), una 
gran actriu retirada dels 
escenaris per motius personals 
inconfessos, dóna classes a un 

parell de joves intèrprets. Sara 
(Anna Moliner) es presenta a un 
càsting i assaja amb Aleix 
(Francesc Ferrer) una escena de 
Hamlet i Ofèlia. La presència de 
Toni (Jordi Boixaderas), que vol 
que Eva torni als escenaris amb 
ell, alterarà les sessions. 

L’obra no seria la mateixa 
sense les quatre magnifiques 
interpretacions. Vilarasau ens 
fa oblidar la Fedra, en un paper 
prenyat d’amargor i solitud. 
L’adorable fragilitat de Moliner 

es correspon tant amb l’Ofèlia 
que assaja com a la de 
qualsevol jove actriu. Ferrer 
treballa amb una veritat 
sorprenent. Boixaderas ratifica 
un cop més que no hi ha paper 
del qual no tregui el màxim. 
Reflecteix perfectament la 
inconsistència de l’èxit i la 
duresa de la professió. Gran 
funció. –Santi Fondevila

NOTA AL PEU Tercera obra de 
Vilarasau amb Pere Riera.

Descans. El públic surt a 
estirar les cames, visitar el 
bany o la taula parada al 
vestíbul de l’Aliança del 
Poblenou amb un optimista 
desplegament de marxandatge 
i un expenedor de crispetes. 
Als vint minuts els espectadors 
tornen –no tots– per continuar 
amb l’estrena de la versió 
catalana de Rent. Sona 
Seasons of love, el gran tema 
compost per Jonathan Larson. 
Cançó exempta de la trama. 
Ideal per un cor. La jove 

companyia que dirigeix   Daniel 
Anglès sona bé. Aquesta 
vegada la interpretació està a 
l’altura de la fama del musical. 
Un parèntesi en tots els 
sentits. Abans i després la 
funció flaqueja. El muntatge, 

malgrat la seva bona factura 
escènica-tècnica, no té el més 
important: un repartiment que 
a més de cantar en grup sàpiga 
defensar els seus personatges 
de manera individual, ballar 
amb gràcia i entengui que un 
musical és teatre amb música, 
no un catàleg de cançons. 
Alguns apunten maneres de 
qualitat, com Xavi Navarro, però 
la majoria és incapaç de 
transmetre veritable emoció i 
fer-nos entrar en la decadència 
d’una tribu novaiorquesa de 
bohemis marcada per la sida. 
–Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU Larson no va 
veure estrenat el seu musical.
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La Villarroel.  
Fins al 6 de març.
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Casino de l’Aliança de Poblenou. 
Fins al 20 de març.

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!
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01. 
HISTÒRIA
Els Sixto Paz han donat la 
campanada d’aquest inici de 
2016, amb una obra de Jan 
Vilanova Claudín que ens llança 
moltes preguntes mentre ens 
acarona el clatell. � Sala Beckett.  
De dimecres a divendres.

02. 
INFÀMIA
Pere Riera ha aconseguit repetir 
èxit amb una fórmula totalment 
diferent. Ni història, ni política... 
Parla dels actors amb dos grans 
actors de protagonistes: Jordi 
Boixaderas i Emma Vilarasau.  
� La Villarroel. De dt. a dg.

03. 
BARBARIANS
Les peces de Hofesh Shechter 
són sempre un espectacle sublim, 
de força, de plasticitat, de ritme. 
I la que ens porta ara no n’és 
l’excepció. � Mercat de les Flors. 
De dijous a diumenge.

04. 
BE GOD IS
Oriol Pla, Blai Juanet i Marc 
Sastre són, sens dubte, la 
revelació escènica dels últims 
temps gràcies a aquest cabaret 
que va més enllà de Chaplin i els 
germans Marx. � Llantiol. Dijous 
de febrer.

05. 
POEMES A NAI
Pep Tosar va fer als anys 90 un 
espectacle al voltant d’aquest 
llibre del poeta mallorquí Miquel 
Àngel Riera, que ara recupera. 
Erotisme, passió i odi. � Sala 
Fènix. Dijous 4.
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