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Després de triomfar amb les seves 
dues primeres obres, Lluny de Nuuk 
(projecte T-6) i Desclassificats, Pere Ri-
era (Canet de Mar, 1974) fa triplet 
aquest 2013. Ahir va arribar al Poli-
orama Red Pontiac, èxit al Tempora-
da Alta, i la Beckett estrena avui El 
don de las sirenas. Al maig, viurà la se-
va posada de llarg a la Sala Gran del 
TNC amb Barcelona. 

–Un triplet insòlit. ¿Li té por al repte?
–És una coincidència accidental. 
L’única obra prevista era la del TNC. 
Pot ser contraproduent, m’angoixa 
estrenar tres coses alhora, que em 
considerin la gran aposta. Encara 
he de demostrar si en sé prou, no 
m’han de tractar com un autor con-
solidat perquè no ho sóc. 

–A Red Pontiac enfronta dues for-
mes de viure la maternitat: la mili-
tant (Cristina Cervià) i la dissident 
(Míriam Iscla). 
–Contraposo la mare que sacrifica la 
vida pel fill i la que vol altres coses. Jo 
no tinc fills, però tinc amigues mares 
que defensen la seva autonomia. Ho 
he dut a l’extrem, al terreny còmic, 
però és una opció impensable fa 20 
anys. Hi ha espectadores que em di-
uen: «¡Que fort, a mi m’ha passat i no 
he gosat mai verbalitzar-ho!». 

-¿Per què a les seves obres dóna el 
protagonisme a les dones? 
–Deu ser una cosa antropològica, pe-
rò em fascina més l’univers femení, 
m’interessa més la mirada de la do-

DAVID RUANO

33 Pere Riera aborda la maternitat al Poliorama, i els límits entre l’amor i l’amistat a la Sala Beckett.

«Encara he de 
demostrar si en sé 
prou. No m’han 
de tractar com 
un autor consolidat 
perquè no ho sóc»

«Em fascina més la mirada 
femenina sobre el món»

PERE RIERA  Autor i director teatral, estrena ‘Red Pontiac’ al Poliorama i ‘El don de las sirenas’ a la                       Beckett 

na sobre el món, la seva capacitat 
d’enfrontar-s’hi, encara que em re-
sulti més desconeguda. Tampoc sóc 
un cronista de la dona, només faig 
jocs escènics.

–Per a El don de las sirenas, copro-
ducció de la Sala Trono amb un teatre 
argentí, li van posar condicions.
–Treballar amb dos actors catalans, 
i amb un director i dos actors argen-
tins. Tracta d’una parella argentina 
(Mariela Roa i Diego Brizuela) que 
venen a viure a Barcelona, on tenen 
un amic (Joan Negrié). Estan sopant 
i irromp una veïna (Roser Batalla) 
amb una estranya petició. 

–¿El títol remet a l’expressió el cant 
de sirenes?
–Sí, aborda les relacions amoroses i 
la capacitat de persuasió, fins on po-
dem manipular, hipnotitzar la per-
sona estimada per aconseguir el que 
volem. Què s’està disposat a fer per 
amor i on són els límits entre amor 
i amistat; quin ingredient s’afegeix 
a l’amistat per convertir-la en amor. 

–Acostumat a dirigir les seves obres, 
¿què li ha semblat el muntatge de 
Nelson Valente? 
–Ha portat al terreny còmic el que 
per a mi era un melodrama, li ha 
sortit una comèdia romàntica. Em 

UNA ARTISTA AMB PROJECCIÓ INTERNACIONAL

Per evitar confusions, Ana Mou-
ra ha titulat el seu disc Desfado. La 
fadista, que ha cantat amb els Ro-
lling Stones, Prince i Caetano Ve-
loso, desconstrueix el gènere (no-
més quan ho creu oportú). I de la 
mà del «millor productor possible», 
diu. Larry Klein, el mateix de Her-
bie Hancock, Madeleine Peyroux, 
Melody Gardot, Joni Mitchell… De 
fet, va ser ell qui li va proposar gra-
var, i en anglès, la peça A case of you 
d’aquesta última cantant (una de 
les dues peces que Moura interpre-
ta a EL PERIÓDICO juntament amb 
Amor afoito). Temes que, com avan-

ça, interpretarà aquesta nit a la Sala 
Apolo, en la gira de presentació del 
seu cinquè i aclamat disc.

Veus femenines

«De Klein m’agraden sobretot les se-
ves produccions de veus femenines. 
¡És fantàstic! Aconsegueix un so au-
tèntic; molt orgànic. Me’n vaig anar a 
Los Angeles a gravar amb ell. I l’expe-
riència va ser tan espectacular com 
intensa». Una anècdota que ajuda a 
entendre el seu entusiasme. «Mentre 
érem a l’estudi, Klein va parlar per telè-
fon amb Herbie Hancock i quan li va ex-
plicar que estava gravant amb una can-
tant portuguesa, Ana Moura, aquest li 

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

va dir: ¡Però si justament ara estic es-
coltant el seu disc! Total, que va acabar 
unint-se a nosaltres».
 Per donar forma a aquest arriscat 
projecte, va reclutar la guitarra portu-
guesa d’Ângelo Freire, la viola de fado 
de Pedro Soares, i també una llista de 
músics que han tocat amb Bob Dylan 
(David Piltch), Stevie Wonder (Dean 
Parks) o Bruce Springsteen (Patrick 
Warren). Sense oblidar el saxofonista 
dels Rolling Stones Tim Ries, que la va 
introduir en el clan de la llegendària 
banda britànica. La cantant assegura 
que conèixer i tocar amb els Stones va 
ser «una experiència molt important». 
«Per cert –afegeix–, són unes perso-
nes molt senzilles».

Desconstruint el fado
Ana Moura presenta avui a la Sala Apolo el disc ‘Desfado’, produït pel prestigiós 
Larry Klein H La cantant portuguesa ha actuat amb els Stones i Prince

33Ana Moura, a la redacció d’EL PERIÓDICO DE CATALUNYA.

DANNY CAMINAL
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sembla bé que un director porti un 
text a una altra dimensió, que tro-
bi una altra interpretació, uns al-
tres tics. És un director potent que 
ha triomfat a Buenos Aires amb El 
loco y la camisa. Ha fet un treball ex-
traordinari, meticulós. Té un estil 
singular que no segueix el patró 
d’altres directors del seu país com 
Daniel Veronese.  

–L’aliança escènica Catalunya-Ar-
gentina s’estreny. ¿Una bona tàcti-
ca per a aquests temps?
–Sí, en els últims anys hem après 
molt amb Daulte, Veronese, Tol-
cachir... Ens hem anat encoma-
nant, i ara nosaltres també anem 
allà. Hi ha un respecte mutu i és 
molt enriquidor. 

–A Barcelona viatja al passat, als 
bombardejos del 1938. ¿Per què?
–Vaig buscar una història amb si-
milituds amb l’actual crisi econò-
mica, política i social, i vaig pen-
sar en el que es va viure fa 70 anys, 
i que va desembocar en la guer-
ra civil. En aquell terrible context 
dibuixo el relat de supervivència 
d’una família, de la seva il·lusió per 
tirar endavant. No és una tragèdia 
ni un drama, és com Somriures i llà-
grimes. També tracta sobre l’amis-
tat; el retrobament de dues grans 
amigues.

–I diu que va entrar per casualitat 
en l’escriptura teatral.
–Sí, volia ser actor però no servia. 
M’agradava la docència i vaig estu-
diar direcció i dramatúrgia a l’Ins-
titut del Teatre, on ara sóc pro-
fessor. Vaig escriure Desclassificats 
com a exercici acadèmic, va agra-
dar i em van anar sortint encàr-
recs, fins que Sergi Belbel em va 
convidar al projecte T-6. He tingut 
la sort de tenir uns repartiments 
excel·lents. Un bon elenc és un per-
centatge alt de l’èxit. Però jo vaig 
amb prudència. Encara estic en ro-
datge. H

PERE RIERA  Autor i director teatral, estrena ‘Red Pontiac’ al Poliorama i ‘El don de las sirenas’ a la                       Beckett 
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 Moura, que ha cantat al Town Hall 
i al Carnegie Hall de Nova York, té dos 
discos de platí i el premi Amalia a la 
millor intèrpret 2007. A més, va re-
bre el Globus d’Or a la millor artista 
el 2010, competint amb Carminho, 
David Fonseca i Rodrigo Leao. 
 Però si d’alguna cosa se sent fe-
liç és del bon moment que viu el fa-
do al seu país. «A Portugal cada ve-
gada hi ha més joves que valoren 
la nostra cultura, que descobrei-
xen els seus orígens. Després de 
la dictadura de Salazar, va tenir lloc 
una cosa semblant al que aquí va 
passar amb Fran-
co: necessitàvem 
uns anys per ne-
tejar tot el que va 
embrutar. Per ai-
xò ara hi ha tanta 
gent que s’agafa 
orgullosa a les se-
ves arrels». H

Vegeu el vídeo d’‘A case of 
you’ i ‘Amor afoito’ amb el 
mòbil o a e-periodico.cat

Art en peu de guerra 
contra l’IVA cultural
3El sector firma un manifest per exigir la rebaixa de la taxa

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

L
a crisi s’està acarnissant en 
tots els sectors i el de la cul-
tura és un dels més afectats. 
Tant per les retallades (de 

les subvencions) com pels augments 
(dels impostos). I ahir tocava parlar 
d’aquests últims, de tot el que està 
afectant, de forma negativa, la puja-
da de l’IVA en el sector de les arts 
plàstiques. Sense entrar en gaires de-
talls –els galeristes són molt cauts a 
l’hora de parlar de tancaments i cri-
sis per qüestions de prestigi–, Albert 
Gran, vicepresident del Gremi de 
Galeristes d’Art de Catalunya, parla 
de «catàstrofe» i de «desastre abso-
lut» en el sector. I de «destrucció del 
teixit social i cultural».
 Per això, des del gremi s’ha im-
pulsat el Manifest en defensa de la cul-
tura i les arts que ahir es va presen-
tar en públic i que compta amb el 
suport de 23 institucions (des de 
centres d’art a associacions de gale-
ristes, artistes i crítics) i quatre di-
rectors de museu i fundacions que 
firmen a títol personal. Un ventall 
ampli d’actors del sector que alcen 
la veu per demanar al Govern espa-
nyol que «anul·li la pujada de l’IVA 
al 21% i que s’apliqui un IVA redu-
ït a tot tipus de manifestacions ar-

tístiques i culturals», segons diu el 
manifest, que també convida a rec-
tificar l’«actual política cultural», i a 
crear una llei de mecenatge: «A l’Es-
tat no li faria falta augmentar les in-
versions en cultura si es decidís a fer 
una llei capaç de fomentar el mece-
natge». La iniciativa té ambició d’ar-
ribar a tot l’Estat. «Volem fer arribar 
el manifest a totes les associacions 
espanyoles abans d’entregar-lo als 
ministeris de Cultura i Hisenda», ex-
plica Gran, que afirma que «es tracta 
d’un punt de partida. Si el Govern no 
fa cap moviment al respecte, pren-
drem altres mesures». ¿Quines? «Ja 
ho veurem», apunta. 

FRANÇA I ALEMANYA / Aquest manifest 
és l’última però no la primera de les 
iniciatives contra la pujada de l’IVA 
llançada pel sector. A comença-
ments de setembre, durant la pre-
sentació de la temporada de les sales 
associades en Art Barcelona (ABE) es 
va empaperar el carrer de Consell de 
Cent, la via per excel·lència de les ga-
leries, de cartells amb l’advertència 
+IVA –creació. «L’increment situa Es-
panya al capdavant  dels països amb 
l’IVA cultural més alt. França i Ale-
manya tenen un 7% ¿Com podem 
competir amb això?», es pregunta 
Gran. H

protEstEs contra la política dEl govErn

33 Alguns dels firmants del ‘Manifest en defensa de la cultura i les arts’, ahir, a l’Arts Santa Mònica. 

JOAN PUIG

Bartomeu Marí,  
quatre anys més 
dirigint el Macba

33 El Consell General del Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona 
(Macba) va aprovar ahir la pròrro-
ga per quatre anys del contracte 
de Bartomeu Marí com a director. 
Marí (Eivissa, 1966) va accedir al 
càrrec l’abril del 2008 per cinc 
anys amb una opció de pròrroga, 
que ahir es va fer efectiva. Així, el 
museu aposta per la continuïtat 
en un moment delicat per al cen-
tre, amb grans retallades pressu-
postàries i amb un retard de 
l’aportació del Govern d’1,6 mili-
ons d’euros.

33 Entre els objectius de Marí per 
als pròxims quatre anys desta-
quen aconseguir «una màxim op-
timització dels recursos» i «acos-
tar el públic local», tradicional-
ment poc donat a anar al museu 
de la plaça dels Àngels, amb l’ob-
jectiu de «posicionar l’art con-
temporani al centre de la identitat 
de Barcelona».

NOMENAMENT

NANDO CRUZ
BARCELONA 

En el seu últim disc, Talé, Salif Kei-
ta aposta per ritmes electrònics 
enfocats a la pista de ball. En el seu 
posat absent costa deduir si el can-
tant malià subscriu i disfruta amb 
aquest valent canvi de rumb o si 
l’assumeix com una maniobra ne-
cessària. En qualsevol cas, l’inici 
del concert de dilluns, a l’Apolo, 
no prometia gaire. No per culpa 
del repertori, ja que aviat van so-
nar Da i La différence, sinó pel poc 
entusiasme amb què les desfulla-
va i per unes veus femenines pre-
gravades molt desmotivadores.
 Tot apuntava que no veuríem 
un concert febril sinó un per co-
brir l’expedient. Però alguna cosa  
va passar a C’est bon, c’est bon, can-
çó que al disc canta amb el raper 

  

Salif Keita, 
impassible 
rei de la 
discoteca
crÒnica El malià va 
convertir l’Apolo en 
una pista de ball

anglès Roots Manuva. Els ritmes 
enllaunats van guanyar força, la 
base electrònica va encomanar 
la sala i fins i tot el percussionis-
ta es va atrevir a improvisar. I tot 
seguit, Samfi va exhibir les seves 
virtuts hipnòtiques; si en disc el 
sample de The B-52’s està molt ben 
col·locat, en viu el que queda ben 
col·locat és l’oient, marejat per la 
mescla del sintetitzador modern 
i el calabash malià.
 Costa recordar tot el que va pas-
sar a partir de llavors. El bombo va 
seguir pujant més i més, l’Apolo 
es va transformar en una discote-
ca, el sexagenari griot va aparcar 
el seu posat estàtic per marcar-se 
unes breus coreografies i es va ini-
ciar una desfilada d’invasions d’es-
cenari per part del públic que re-
clamava més espai per ballar. Per-
què allò va ser un ple dels que fan 
època. I un concert viu de veritat: 
d’aquells que es van corregint so-
bre la marxa, que van guanyant 
intensitat davant dels teus nassos i 
que acabes recordant durant anys. 
Si Keita anés al Sónar en sortiria a 
collibè. H

33 Salif Keita.

FERRAN SENDRA


