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TEATRE

El classicisme renovat del
teatre narratiu de Pere Riera

Autors (Casanovas, Clua, Sam-
per, Buchaca, Crehuet, Morales, Pe-
ña, J.M. Miró, López) que des del
seu propi món es podrien conside-
rar vagament deixebles d’un avan-
tatjat Jordi Galceran, ja que tots ells
consideren el públic com una varia-
ble important del procés dramàtic.
Agradar, interessar, seduir i entre-
tenir ja no és vist com una claudi-
cació artística. Es defensa un classi-
cisme adaptat als temps. Per ser
més precisos: es busca retornar al
teatre el valor perdut d’una mani-
festació de la cultura de masses, en-
cara que mai més l’aforament mit-
jà dels teatres d’aquesta ciutat sigui
de 1.500 localitats.

En primer lloc es volen explicar
històries; després ve tota la resta.
Una dramatúrgia essencialment
narrativa, que es desenvolupa amb
qualsevol gènere, encara que predo-
minen els híbrids i els préstecs, so-
bretot de llenguatges, recursos i so-
lucions cinematogràfiques o televi-
sives. Res a veure amb l’experimen-
tació. Només es tracta d’experiència
compartida. Arguments que perse-
gueixen la implicació a qualsevol ni-
vell, també amb els vilipendiats sen-
timents. Trames que connecten amb
l’espectador. Tot és reconeixible: el
plaer i el dolor, la crítica i el conflicte.

Sense complexos
Pere Riera és un dels que practiquen
amb més tenacitat productiva
aquest classicisme contemporani
sense complexos, acceptant fins i tot
el repte de les imposicions de l’obra
d’encàrrec. És una tendència que ja
s’entreveia en textos com Lluny de
Nuuc (un casament com a excusa
per a una catarsi col·lectiva) i que
madura en propostes com Desclas-
sificats (una periodista estrella en-
trevista un polític). Ha escrit comè-
dies, drames, thrillers polítics. Tex-

tos que comparteixen alguns trets
comuns. Potser el més habitual és la
presència determinant d’un secret.
D’El factor Luxemburg ençà, la veri-
tat és per a ell una cosa circumstan-
cial, un incentiu per emprendre un
procés de desconstrucció d’una si-
tuació passatgera. Parteix de situa-
cions banals, quotidianes, de cos-
tum, per introduir elements que
augmenten la tensió entre els perso-
natges. El secret és una bomba de
rellotgeria que farà explotar l’equi-
libri emocional i psíquic de les seves
criatures.

En les dues obres que té ara en
cartell –dues comèdies dramàtiques
amb apunts de farsa– porta aquest
joc de tensions a un nivell gairebé

psicòtic. Subratlla així el domini de
l’autor sobre els personatges, modi-
ficant amb un punt de crueltat la se-
va vida normal amb la introducció
d’una personalitat psicòpata. Gau-
deix trencant esquemes. El desequi-
libri psíquic de dues mares antagò-
niques a Red Pontiac o de dues dones
enfrontades a la crisi de parella a El
don de las sirenas. L’agent reactiu és
en tots dos casos una trobada fortu-
ïta (un banc al parc, la veïna que tru-
ca a la porta) que no hauria de pres-
suposar un revulsiu emocional. Gai-
rebé una variant esmorteïda de les
històries de fustigació, encara que
Riera sigui més ambigu a l’hora de
repartir els papers entre assetjat i
assetjador.e

El dramaturg Pere Riera estrenarà aquest any Barcelona a la Sala Gran
del Teatre Nacional i Desclasificados a Madrid. DAVID RUANO

Molts autors catalans busquen la complicitat del públic

Popular
Agradar,
entretenir i
seduir ja no és
vist com una
claudicació
artística

Prioritat
En primer lloc
es volen
explicar
històries;
després ve
tota la resta

MÚSICA

Un carismàtic Zubin Mehta enlluerna al Palau de la Música
mar la potència i virtuosisme de
l’Orquestra Simfònica de la Ràdio de
Baviera, ben coneguda a Barcelona
per les assídues i memorables actu-
acions en les temporades d’Iberca-
mera sota la direcció de Lorin Maa-
zel. Sense perdre la típica i densa so-
noritat germànica, les seves cordes
sonen amb més calidesa, transpa-
rència i lluminositat, no hi ha estri-
dència en els metalls i les fustes per-
filen detalls antològics. A més, els
músics de la formació bavaresa,
igual que el públic, adoren Mehta,
que es deixa estimar i sedueix amb
una elegant gestualitat i un merave-
llós sentit de l’equilibri orquestral.

Després d’un Liszt de singular
efectisme, el Concert per a piano
núm. 2 de Béla Bartók va sonar amb

força devastadora i contrastos es-
pectaculars, defensat amb passió
pel pianista israelià d’origen rus Ye-
fim Bronfman, de gran aplom tèc-
nic, potent sonoritat i un alè líric
que va omplir de bellesa el colpidor
adagi. Mehta, gran mestre a l’hora
de crear tensions sense perdre mai
el control orquestral, va convertir la
hiperromàntica Simfonia núm. 5 de
Txaikovski en una exhibició de be-
llesa, elegància i instint dramàtic.
En les propines va continuar l’entu-
siasme amb un vals de Txaikovski i
una polca de Josef Hellmesberger,
una de les predilectes de Mehta,
músic que, per vocació i formació,
coneix tots els secrets de l’escola vi-
enesa i ha dirigit el popular concert
d’Any Nou de Viena.e

El director Zubin Mehta dissabte durant el concert
de la Simfònica de la Ràdio de Baviera. ACN

Zubin Mehta
PALAU DE LA MÚSICA
2 de març

JAVIER PÉREZ SENZ

L’impressionant inici
del poema simfònic
Mazeppa, de Franz
Liszt, va marcar la
pauta del nou triomf

de Zubin Mehta, estrella predilecta
del públic de Palau 100 i un dels pocs
directors que esgoten les localitats
en aquesta ciutat. Sota la seva comu-
nicativa batuta, va tornar a entusias-

Crítica

Anàlisi

JUAN CARLOS OLIVARES
BARCELONA

Enmig d’un tsunami de
males notícies per a la
cultura en general i el te-
atre en particular, potser
ha arribat el moment de

parlar d’una possible edat de plata de
la dramatúrgia catalana. Amb permís
del que sentenciï el futur –llunyà, per
la joventut dels autors–. Això és el
que proclama amb timidesa la min-
vant cartellera de Barcelona. Entre
escenaris grans i petits, privats i pú-
blics, oficials i alternatius, hi ha una
dotzena de títols d’autoria catalana:
vuit de destacats; dos, convertits en
fenòmens populars, i dos que ho són
en potència. El dramaturg més ben
representat és Pere Riera. Seves són
El don de las sirenas, a la Sala Beckett,
i Red Pontiac, al Poliorama. I en pre-
paració, Barcelona, al TNC.

Aquesta realitat, que no hauria
de ser un fenomen passatger, es pot
deure a molts factors. Alguns s’es-
menten amb certa periodicitat sen-
se perdre la vigència, i d’altres són
relativament nous, com l’aparició
de noves sales amb una especial
sensibilitat per la dramatúrgia cata-
lana (FlyHard) i l’oficiosa germanor
generacional a favor d’un reformu-
lat teatre popular que podria enfon-
sar les seves arrels en la producció
catalana de principis del segle XX.
És una anàlisi defensada per Edu-
ard Molner en els articles i en la te-
si de fons de l’exposició sobre el Pa-
ral·lel que ha comissariat amb Xavi-
er Albertí al CCCB.


