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Albert
Mestres 
(entrevistat per Pere Riera)

Va néixer el 1960, al si d’una família

d’artistes. Va començar a escriure

als 15 anys, sentint de gairell les

converses del pare amb un bon amic,

Joan Brossa. De rostre aplacat, man-

té la mirada serena dels homes que

no ho han dit tot però no tenen pres-

sa per fer-se sentir. Poeta, novel·lis-

ta, editor i dramaturg d’àmplia tra-

jectòria, l’aliança daurada que lluu

a la mà esquerra ens adverteix que,

de ben segur, sap establir compromi-

sos de llarga durada. A Temps real,

la seva darrera obra estrenada al

TNC, essencialitza l’Orestíada entre

crits, genitals i altres esbudella-

ments. Ell, però, parla calmós, com

deturat en el temps en què els somnis

eren somnis liqüescents, i de llacuna

només es coneixia l’Estígia.

Molts dramaturgs catalans contem-

poranis. Un escaquer policrom. I

tu? Cavall, reina, peó…?

No crec que sigui fàcil classificar-me.

Per cronologia pertanyo a la genera-

ció dels Batlle, Belbel i Cunillé, però

jo he entrat en escena molt més tard i

he fet un teatre força diferent. I això

m’agrada. Jugo la meva partida i no

m’incomoda no ser part d’un tot.

La teva és una veu única i desmar-

cada dins el panorama teatral del

país. Què pretens?

Fer un teatre psicològic, que incideixi

en la psicologia de l’espectador, que

li proporcioni una experiència insòli-

ta; que el sacsegi, si cal amb violèn-

cia. Aspiro a intervenir de manera di-

recta en els instints del públic; no des

d’un punt de vista estrictament moral

o intel·lectual, sinó físic. Entenc la te-

atralitat com el resultat d’un treball en

equip. No n’hi ha prou que l’autor es-

crigui un text pel seu compte. L’obra

l’han de fer tots aquells que s’impli-

quen en el muntatge i que el definei-

xen des del principi fins al final.

Només així s’incidirà en l’espectador

de manera única i integral. 

I per fer-ho cal necessàriament pres-

cindir del teatre de text ortodox?

Vaig començar a escriure de ben

jove, fins que un bon dia em vaig

adonar que amb el text no en tenia

prou. La televisió i el cinema ja fan

la funció de relators d’històries; el

teatre ha de proporcionar un altre ti-

pus d’experiència. Moltes de les

obres que es representen sobre els

escenaris podrien ser capítols de

qualsevol serial televisiu.

Defenses una teatralitat que apel·li

als instints, però et vals sovint de re-

ferents literaris o culturals que no

són de coneixement massiu. No

tems que l’espectador pugui sentir-

se exclòs?

Em serveixo dels referents mítics o

literaris com a punt de partida. No és

imprescindible que l’espectador vin-

gui informat; intento ocupar-me de

vivències universals que tothom pot

assumir i reconèixer, tot i que evi-

dentment aquell que conegui les

fonts en traurà un gaudi superior. 

Si t’haguessis de refugiar sota

l’ombra de cap mestre…

He fet el meu propi camí, sense

mentors ni formació teatral específi-

ca. Pel que fa a l’obra d’altres dra-

maturgs, em reconec admirador de

Maiakovski, Brecht o Beckett, que

en el seu moment ja van decretar, per

activa i per passiva, la dissolució del

teatre aristotèlic. D’entre els autors

propers de generacions passades, re-

conec la meva afinitat amb Manuel

Molins i, òbviament, amb Joan

Brossa. Ell era amic del meu pare i

teníem una certa relació personal.

Per a mi no va ser el model, sinó el

contramodel, allò que calia superar.

Però amb el temps reconec diversos

trets conceptuals que ens uneixen.

Subratlles la importància del tre-

ball en equip. Comptes habitual-

ment amb un grup estable de

col·laboradors a l’hora d’escenifi-

car els teus muntatges?

No. Molt sovint he buscat directors o

grups amb qui em venia de gust tre-

ballar després d’haver escrit un text.

Fins i tot companyies de titelles. De

tota manera, he tingut la sort de treba-

llar amb directors amb qui he establert

una bona entesa, com Joan Castells,

Ramon Simó o la mateixa Magda

Puyo. Darrerament m’he vinculat en

certa manera amb l’equip d’AREA-

tangent, un membre del qual, Iban

Beltran, va dirigir fa un parell d’anys

els meus Contes estigis.
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Així doncs, estàs al dia de les noves

dramatúrgies?

Per força. Sóc l’editor de la col·lec-

ció de teatre contemporani En Car-

tell, de manera que llegeixo bona part

del que s’està escrivint actualment.

I quin diagnòstic fas de les darre-

res fornades?

Doncs la veritat és que no m’acaben

d’interessar massa. Crec que gairebé

tots pateixen d’un mal comú, un mal

que suposo que s’estén a tots els

àmbits de la societat i la cultura ac-

tual: hi ha un notable empobriment

del llenguatge. I el més curiós és

que sovint aquest empobriment és

deliberat.

Qui salvem de la crema?

Crec que Marc Rosich està cons-

truint una obra interessant i polièdri-

ca, i que Pau Miró és un autor molt

dúctil que encara no ha mostrat tot el

que és capaç de fer.

Acabes d’estrenar al TNC, i en can-

vi sovint has manifestat que no t’ha

resultat fàcil disposar de mitjans per

produir alguns dels teus espectacles.

Les institucions compten amb tu?

No fa gaire temps que he començat a

estrenar. Quan jo tenia l’edat que te-

nen ara Miró o Rosich, ningú no

muntava les meves obres. Des de fa

uns sis anys he comptat amb la com-

plicitat de directors i sales alternati-

ves, així com de companyies emer-

gents. Fa cinc anys el TNC em va

atorgar una beca d’escriptura, i ara

m’ha ofert un T6 (Temps real, amb

direcció de Magda Puyo). De tota

manera, reconec que les institucions

no solen venir-me a trobar; tinc la

sensació que no pensen gaire en mi.

Sempre m’ha tocat a mi portar la veu

cantant, però la veritat és que no

m’ha anat malament. Ara, també he

de dir que sempre que he demanat

una subvenció, me l’han donada.

Per tant, ara millor que abans?

Definitivament.

Pere 
Riera
(entrevistat per Carles Batlle)

Pere Riera Ortiz és un autor tímid

amb trenta-dos anys a l’esquena.

Oficialment jove, doncs. Diu que és

pallasso a l’escenari, però és discret i

mesurat a terra ferma. Són coses del

teatre. Entre els mortals, té l’actitud

prudent d’un gentleman en hores bai-

xes, i potser per això, conrea una es-

criptura essencialment britànica:

precisió formal, domini de la tècnica,

agudesa de llenguatge i pocs malaba-

rismes experimentals. Coherent fins

al moll dels ossos, s’ha mantingut

fins ara en un segon rengle, no fos

cas que algú l’assenyalés amb el dit.

Fa pocs mesos —de fet, poc abans de

fer aquesta entrevista—, ha estrenat

al Teatre Lliure El factor Luxemburg.

No tinc cap mena de dubte que el vir-

tuosisme de la seva escriptura i la hu-

manitat dels temes que aborda ben

aviat li faran trencar algun plat. 

Veig que vas estudiar Dret?

Sí.

Vull dir: encara t’interessa? Té al-

guna cosa a veure amb el que es-

crius?

En absolut, res, m’hi vaig posar aca-

bat de sortir de l’institut, per inèrcia.

Mai no m’havia plantejat que faria

res de teatre. Però aviat ho vaig dei-

xar, va ser un fracàs estrepitós...

I el teatre?

Va ser una fugida endavant: dos anys

perduts al món de les lleis! Durant la

carrera, m’avorria molt i feia el pa-

llasso. Els companys em deien que te-

nia molta xispa, que per què no m’hi

dedicava. I els vaig fer cas.

Però primer vas passar per Histò-

ria de l’Art.

Va ser alhora. Vaig canviar de facul-

tat, tenia ganes —«fam»— d’il·lus-

trar-me, i també vaig començar a fer

d’actor a l’escola de teatre de Xavier

Gratacós, i vaig cursar un curs amb

l’Antonio Simón. Finalment, vaig en-

trar a l’Institut del Teatre.

Com actor, també?

No. Aviat em vaig adonar que quan

trepitjava l’escenari no suportava es-

tar davant del públic...


