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	 Aquesta	arrencada	a	batzegades	
no	va	afectar	la	llarga	vida	de	La pell 
en flames.	«S’ha anat fent sempre, es 
va estrenar als EUA i va tornar a casa 
de la mà de José Luis Arellano»,	re-
corda	Clua	referint-se	al	director	de	
l’obra	que	es	va	veure	al	María	Guer-
rero	del	Centro	Dramático	Nacio-
nal.	El	dramaturg	va	avalar,	aquest	
cop,	tots	els	apunts	d’Arellano.
		 La	nominació	per	als	Max	la	va	
viure	com	un	«privilegi» i	amb	estra-
nyesa	per	l’absència	de	muntatges	
catalans.	«Aquesta edició no va ser 
representativa del teatre que es fa 
a Barcelona. Ha de canviar el con-
cepte dels premis; haurien de ser 
locals per una lògica aclaparado-
ra. Uns Max de Madrid i uns altres 
de Barcelona»,	diu	en	al·lusió	als	dos	
centres	de	producció	espanyols.
	 Amb	Smiley	sí	que	va	viure	un	part	
escènic	més	natural	i	alegre.	Clua	va	

El	2013	està	sent	l’any	de	la	sort	
per	a	Guillem	Clua.	El	drama-
turg	(Barcelona,	1973)	s’ha	esca-
pat	amb	un	parell	de	grans	notíci-
es	del	desànim	general	que	afecta	
el	teatre.	És	l’autor	d’un	dels	fenò-
mens	del	curs:	Smiley,	una	comè-
dia	amb	fervorós	aplaudiment	de	
públic	i	crítica.	L’obra	pertany	a	
la	lliga	de	muntatges	de	petit	for-
mat,	però	ha	culminat	un	periple	
insòlit.	Es	va	estrenar	al	novembre	
a	la	Flyhard,	sala	que	per	mesures	
–i	no	per	propostes–	no	arriba	ni	
a	l’escalafó	de	les	alternatives.	Va	
passar	després	per	un	teatre	pú-
blic	(l’Espai	Lliure)	i	va	ser	captada	
–hi	segueix–	per	una	empresa	pri-
vada	(Balañá)	per	al	Club	Capitol.
	 El	sonat	èxit	d’aquesta	història	
d’amor	de	dos	homosexuals	(que	

interpreten	Albert	Triola	i	Ramon	
Pujol	i	que	ha	suposat	el	debut	de	
Clua	en	la	direcció)	ha	estat	acom-
panyat	del	seu	recent	pas	pels	Max.	
Va	optar	amb	La piel en llamas	al	pre-
mi	d’autoria	teatral	en	castellà	amb	
una	peça	que	va	escriure,	per	cert,	
fa	10	anys	en	català.	Coses	dels	Max.	
Clua	va	cedir	davant	d’Alfredo	San-
zol	(En la Luna).

El cas de ‘La pell en flames’

Gairebé	més	sorprenent	que	el	hit	de	
Smiley	és	el	recorregut	de	La pell en fla-
mes, una	duríssima	resposta	a	la	inva-
sió	de	l’Iraq	sota	el	record	de	la	icòni-
ca	i	terrible	foto	de	la	nena	vietnami-
ta	fugint	del	napalm.	Premi	Ciutat	
d’Alcoi,	es	va	estrenar	a	La	Villarroel	
no	sense	polèmica	pels	retocs	de	la	
directora	Carme	Portaceli,	amb	els	
quals	l’autor	no	va	coincidir.
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L’any de Guillem Clua
Recent finalista dels Max, el dramaturg viu amb ‘Smiley’ un dels èxits d’un curs teatral  
crític H L’obra es va estrenar a la Flyhard, va passar pel Lliure i fa setmanes que és al Capitol
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presentar	el	text	per	al	torneig	de	
dramatúrgia	del	Temporada	Alta.	
Li	va	tocar	en	primera	ronda	el	pit-
jor	rival	possible:	Jordi	Galceran,	
mestre	de	la	comèdia	i	futur	gua-
nyador.	«No havia escrit mai una 
comèdia, però amb Galceran de ri-
val no tenia més remei que fer-ho».

‘La Riera’ i Nova York

El	públic	de	La	Planeta	de	Girona	
no	el	va	recolzar	majoritàriament,	
però	es	va	endur	una	bona	conso-
lació.	Jordi	Casanovas,	conductor	
del	torneig	i	director	de	la	Flyhard,	
li	va	obrir	les	portes	del	petit	teatre	
de	Sants.	«Aquest és l’èxit de la sala: 
tenir ull per als textos, produir-los, 
moure’ls i fer-los créixer», diu	Clua.	
Smiley	i	Litus,	de	Marta	Buchaca,	en	
són	dos	exemples.
	 Es	defineix	com	un	dramaturg	
de	textos	«dramàtics, polítics i re-
flexius».	Per	això,	amb	una	comè-

dia	va	haver	de	sortir	del	que	en	diu	
la	seva	«zona de confort».	«Cal bus-
car situacions que principalment 
et facin gràcia a tu, fugint del gag 
fàcil. La gent encara es riu amb els 
pets», sentencia.	I	s’identifica	amb	
una	màxima	de	Galceran:	«La seva 
prioritat número u és el públic. Té 
una manera molt honesta d’enten-
dre el teatre».
	 De	formació	periodística,	va	dis-
frutar	d’una	altra	escola	d’escrip-
tura	en	l’equip	de	guionistes	d’El 
cor de la ciutat.	«Fer telenovel·la al 
costat de Lluís Arcarazo va ser 
una autèntica mili».	Ara	està	en	el	
de	La Riera, alhora	que	no	descui-
da	la	possibilitat	d’obrir-se	pas	en	
la	selva	teatral	de	Nova	York,	ciu-
tat	on	viatja	amb	freqüència	i	on	ja	
va	presentar	La pell en flames. Clua	
té	agent	a	Nova	York	i	recentment	
va	fer	allà	una	lectura	pública	de	
la	seva	obra	La terra promesa. «És un 
mercat molt endogàmic; de fora 
només estrenen gent com Yasmi-
na Reza o David Hare».
 Mentrestant,	ja	comença	a	fer-se	
notar	en	un	altre	mitjà	audiovisu-
al,	el	cine.	Isabel	Coixet	(Marburg)	i	
Ventura	Pons	(Killer)	tenen	els	drets	
de	dues	de	les	seves	obres.	I	els	de	
Smiley també	estan	a	punt.	H
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