
Josep Maria Mestres (Calaf, 1959)
fa molts anys que és a la primera
línia del teatre català, al TNC o al
Lliure, des del vessant de director
de les obres d’altres dramaturgs. Té
a la seva trajectòria grans posades
en escena de clàssics com Brecht,
Shakespeare, Lope de Vega, Dür-
renmatt, Mamet, Guimerà, Tur-
guénev o Molière. És llicenciat en
Ciències de l’Educació per la UB,
però ha dedicat la seva vida als es-
cenaris, també com a professor a
l’Institut del Teatre, a més de ser
membre fundador, per exemple,
de la companyia Kràmpack (1994-
1997). És el segon any consecutiu
que dirigeix l’acte solemne de la
Diada, després de recordar els
vençuts l’any passat al Fossar de les
Moreres.

L’encàrrec d’enguany no el sor-
prèn pas.

No pas. És la tercera col·labo-
ració que faig en un acte institu-
cional. El gener de l’any passat
vaig dirigir l’acte d’obertura del
Tricentenari a la Seu Vella de Llei-
da. Arran d’això, em van encarre-
gar l’acte solemne de la Diada,
que va tenir dues parts. La prime-
ra, al Fossar de les Moreres preci-
sament pel Tricentenari, i la se-
gona part, que es va fer a la Llotja
de Mar. 

Què el va motivar a acceptar
uns encàrrecs que inevitable-
ment estan tenyits de contingut
patriòtic?

Prescindint de les meves filia-
cions polítiques o nacionalistes,
l’acte té una connotació absoluta-
ment institucional. No és un en-
càrrec de cap partit, és de Presi-
dència. S’intenta que sigui el mà-
xim d’integrador possible, que hi

puguin assistir –una altra cosa és
que no vulguin– els membres de
diferents tendències polítiques.
La festa no es fa només per als
adeptes al full de ruta. 

M’admetrà, però, que sí que
deu congeniar una mica amb
l’ambient de la Diada per accep-
tar l’encàrrec. 

Si em preguntes si jo estic pel

tema, doncs evidentment que sí.
Però això no té res a veure-hi. En
aquest cas hi poso la meva part
més integradora.

És independentista de fa gaire
temps?

No sóc nou, no. Per a mi és un
tema de dignitat identitària. I això
connecta amb la idea bàsica de
l’espectacle.

L’espectacle té dues parts. La
seva parteix del repàs dels dieta-
ris dels bibliotecaris, i Albert
Sánchez Piñol ha elaborat un
guió per commemorar el 750è
aniversari del naixement del cro-
nista Ramon Muntaner. Vostè di-
rigeix tots dos actes? 

L’acte institucional en sentit es-
tricte és la meva part. I la segona és
la projecció en 3D –un mapatge–
a la façana del Palau de la Gene-
ralitat de l’obra audiovisual de
Franc Aleu basada en el guió de
Sánchez Piñol. En els continguts

no hi he intervingut, però hem ha-
gut de treballar plegats perquè els
dos espectacles es fan en el mateix
recinte, i haurien de tenir també un
sentit unitari. Però, pel que fa a la
creació de l’espectacle, hem tingut
llibertat absoluta. El que ens uneix
és voler explicar d’on neix la iden-
titat del país, on passa i cap on va.

Doni’ns-en detalls.
Jo parteixo dels dietaris de les bi-

bliotecàries de la xarxa de la Man-
comunitat, que són un material
bellíssim. Expliquen l’experièn-
cia íntima diària. És com explicar
la història des de baix, els fets im-
portants dels últims 100 anys des
d’una visió molt íntima. No he
volgut explicar els cent anys de la
xarxa, sinó que fos un relat im-
pressionista, que porti als mo-
ments musicals, la part més es-
pectacular. Comptem amb la Ban-
da Municipal de Barcelona i l’Or-
feó Català, a més de les actuacions
de Vicky Peña, Alba Carmona i Toti
Soler. Hi ha molt espai també per
a la dansa. 

Lectura acompanyada. 
Sí, el que no volia era fer-ho ex-

cessivament formal amb un pre-
sentador, sinó que les lectures es
nodrissin d’elles mateixes, que
una cançó porti a un text, que
aquest porti a un espectacle, i que
es faci un tot emocional, més que
no pas cerebral.  

Qui ha fet la selecció de textos?
Vostè mateix? 

M’hi han ajudat Margarida Ca-
sacuberta i Guillem-Jordi Graells,
que em van fer una preselecció. Te-
nim moments meravellosos: per
exemple, un poema de Rosa Le-
veroni d’unes pràctiques que va fer
un estiu a la biblioteca de Figueres. 

Si li ho proposen l’any vinent,
repetirà? 

Sí, és clar. No és una feina més.
Que t’ho encarreguin és la cons-
tatació que se’t valora l’excel·lèn-
cia de la feina. És un elogi, hi ha la
confiança que no els decebràs. 
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Entrevista Josep Maria Mestres Illamola
Encarregat de la direcció escènica de l’acte solemne de la Diada. El dramaturg i director escènic de Calaf
repeteix com a responsable de la posada en escena de l’acte, que enguany s’ha avançat a avui per no interferir en la
campanya electoral. Serà a la plaça de Sant Jaume a les 10 de la nit. La part de Mestres s’encarrega de commemorar el
centenari de la xarxa de biblioteques de la Mancomunitat amb una lectura musical de dietaris íntims dels seus treballadors

«Sóc independentista, però he
intentat posar en l’espectacle la
meva part més integradora»

ROS-RIBAS

Ramon Aran Vilà
MANRESA

Mestres és un apassionat de
les obres del gran clàssic del

teatre castellà del Siglo de Oro, Lope
de Vega –juntament amb Calderón.
Sense anar gaire lluny, per a la Joven
Compañía Nacional de Teatro Clási-
co, va muntar fa un any i mig l’obra
«La cortesía de España», de Lope,
que gira a l’entorn de la complicació
sentimental que provoca el valor de
l’honra i la cortesia. Ell no veu pas
que sigui una contradicció dedicar-se
alhora als clàssics del teatre espany-
ol i a dirigir els muntatges patriòtics
catalans. Per a ell, Lope és un nom
més com Molière o Shakespeare,
una gran figura del teatre universal.
Espera que pugui seguir treballant a
Madrid, malgrat que no les té totes
després de col·laborar amb la Diada.
Tot i això, creu que a Madrid no es fi-
xen gaire en el que es fa aquí, ni
«nosaltres en ells». 



De Lope de Vega
al Tricentenari 

El calafí valora l’encàrrec de Presidència com un reconeixement a l’excel·lència de la seva
tasca com a director, i ha dissenyat un espectacle amb la cultura com a base de la catalanitat


«Amb Sánchez Piñol ens

uneix la voluntat de voler

explicar d’on neix la identitat,

per on passa i cap on va»

«Els dietaris expliquen la

història des de baix, els

fets importants dels últims

cent anys des de la intimitat»
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