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Experiments al TNC

A lbert Mestres ha seguit el
camí de l’art però en lloc de
centrar-se en la música com

el seu pare, Josep Maria Mestres Qua-
dreny, ha optat per la literatura. In-
quiet, curiós i amant de l’experi-
mentació, acaba d’estrenar a la Sala
Tallers del Teatre Nacional de Cata-
lunya (TNC) Temps real, dirigida per
Magda Puyo. El muntatge és el pri-
mer fruit de la seva inclusió al Pro-
jecte T6, destinat a oferir noves dra-
matúrgies de sis autors.

Mestres va començar Temps real,
inspirada en L’Orestiada, d’Èsquil,
amb la mirada posada en le s
pel.lícules de Quentin Tarantino.
Però en aquesta tragèdia domèstica
del segle XXI que explica com es pot
passar del cafè a la punyalada en
una família no hi apareixen gàngs-
ters. L’obra pot ferir la sensibilitat de
l’espectador, segons adverteixen al
TNC. «Va directa a la part emocional
del públic. És dura. Qui sap com
reacciona la gent. Si als que estan
acostumats a veure teatre els ha im-
pactat, imagini’s a la resta», anuncia
el dramaturg.

L’espai escènic s’ha reconvertit en
una espècie de ring on l’espectador
s’acosta a l’escena d’una manera pe-
rillosa. «M’interessa la violència per-

què no he aconseguit entendre-la
mai», confessa l’autor, que aborda
aquesta qüestió tant a Temps real
com a la seva última novel.la, La
pau perpètua.

És la primera vegada que Mestres

munta una peça sense haver d’im-
miscir-se en la producció. Tot un lu-
xe, considera l’autor, que l’any que
ve portarà a escena una altra obra,
en les mateixes condicions, que ver-
sarà sobre la immigració.H

MARTA CERVERA
BARCELONA

3 Va néixer a Barcelona el 1960
3 Ha publicat poesia, teatre i
narrativa 3 No creu que faci un
teatre comercial 3 L’apassiona la
música contemporània

Albert
Mestres

Calvo ratifica el
‘sí’ del Govern a
entrar al Macba

ART 3 ACORD
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IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

La ministra anuncia
l’arribada dels
‘picassos’ adquirits
per a BCN i Màlaga

L
a ministra de Cultura, Car-
men Calvo, va confirmar
ahir l’entrada del Govern
central en el patronat del

Museu d’Art Contemporani de Bar-
celona (Macba) després de rebre di-
vendres una carta en què el presi-
dent de la Generalitat, José Monti-
lla, li formulava oficialment la peti-
ció. «Naturalment, la meva resposta
serà que sí», va declarar durant la vi-
sita que va realitzar al Centre de Cul-

tura Contemporània de Barcelona
(CCCB).

La ministra es va mostrar «molt
contenta» que, després de 12 anys de
negociacions perquè l’Executiu en-
tri al Macba, es porti a terme «final-
ment amb el president Montilla» i
va apuntar que l’acord forma part
de la nova política del ministeri, que
es vol implicar més amb els museus
d’art contemporani. «Hem fet un gir
de 180 graus. Hi ha formes de parti-
cipació de l’Estat que al segle XXI es
poden abandonar i altres on l’Estat
no hi era i hi ha de ser», va afegir
Calvo, que va descartar, no obstant,
entrar en el patronat del CCCB.

La titular de Cultura va avançar
que en el termini de dues o tres set-
manes arribaran a Barcelona i Màla-
ga els quadros de Picasso que el mi-

nisteri ha adquirit per a les dues lo-
calitats. «Per a Màlaga, perquè Picas-
so era malagueny, i per a Barcelona,
perquè és una ciutat molt impor-
tant en la vida del mestre», va justifi-
car Calvo, que va recordar que ja
s’havia comprat un picasso per a Ma-
drid, en concret un retrat de Dora
Maar, i ara li tocava el torn a aques-
tes dues ciutats.

La ministra va recórrer al CCCB
l’exposició Hammershoi i Dreyer, que

per primera vegada reuneix la pro-
ducció de dos dels artistes danesos
més universals: el pintor Vilhelm
Hammershoi i el cineasta Carl Theo-
dor Dreyer. Calvo va alabar una
exhibició «intel.ligent i innovadora»
que convida a reflexionar sobre la
llum i que haurien de visitar els co-
missaris. «Ara molts alcaldes volen
centres d’art contemporani, però
ens hem de plantejar primer quin
ús se’n farà. És important que els

centres públics facin un esforç de
pensament i no es limitin a l’estèti-
ca, a les obres».

Per una altra part, Calvo va anun-
ciar que no anirà a la gala dels Os-
cars perquè coincideix en dates amb
els premis francesos César, als quals
aspira Pedro Almodóvar. «No puc es-
tar a la vegada als dos llocs, i per evi-
tar comentaris és millor que no vagi
a cap dels dos», va declarar, i va de-
sitjar sort a tots els nominats.H

33 La ministra de Cultura, Carmen Calvo, amb Josep Ramoneda, director del CCCB, ahir.
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33 Albert Mestres, a l’esquerra, amb l’equip de Temps real.


