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“Vivim en una
cultura de l’engany

molt depravada”

PREMI PLANETA

Temor “Tinc molta por a descobrir coses que no
m’agraden, i la més terrible de totes és l’engany”
Estranyesa “El que m’interessa de la realitat és la
irrealitat, el que et descol·loca i et fa pensar”

JORDI NOPCA

El Planeta no és el primer premi
que Clara Sánchez guanya. El cie-
lo ha vuelto és l’onzena novel·la que
publica i arriba tres anys després
que l’autora, nascuda a Guadalaja-
ra, s’emportés el Nadal. Fins lla-
vors, bona part de la seva obra ha-
via estat publicada per Alfaguara,
l’editorial on va créixer la seva re-
percussió, a partir, sobretot, d’Úl-
timas noticias del paraíso, premi
Alfaguara 2000.

Dimarts a la nit, quan va pujar a
recollir el premi, amb prou feines
podia parlar.
Estava molt emocionada. Un reco-
neixement d’aquesta mena és im-
pressionant. Em vaig sentir molt
estimada. Cada vegada que guanyo
un premi em passa el mateix.

Descriu El cielo ha vuelto com una

aproximació a la desconfiança.
Fa temps que hi ha moltes coses
que em deixen perplexa i em fan
sentir impotent. Què és la prima de
risc i com ens afecta? Què passa
amb els desallotjaments? Per què
no puc fiar-me del director de la su-
cursal bancària de la cantonada de
casa? Vivim en una cultura de l’en-
gany molt depravada. Va ser en
aquest estat d’ànim que un dia que
era a la perruqueria em vaig fixar en
una model d’una revista. La seva
expressió era de por. Vaig decidir
que investigaria aquesta sensació, i
d’aquí va néixer la Patricia, la mo-
del de la novel·la que ha d’esbrinar
qui vol acabar amb ella.

¿Hi ha una part autobiogràfica en
el llibre?
Sí. Molt, de fet. Igual que li passa a la
Patricia, jo també tinc molta por a
descobrir coses que no m’agraden,
i la més terrible de totes és l’engany.

Tinc molta por a convertir-me en la
meva pitjor enemiga, no deixant-
me ser lliure. Últimament he pensat
molt en la renúncia a certs desitjos
per poder continuar vivint.

La voluntat de desemmascarar les
falsedats està en bona part de les
seves novel·les, com ara El miste-
rio de todos los días i Lo que escon-
de tu nombre.
És així. Quan miro cap enrere com-
provo que hi ha una coherència en
les inquietuds que apareixen en les

L’escriptora, que viu a Madrid des de fa anys, ha escrit el llibre preocupada pel present. PERE VIRGILI

meves novel·les. I això que no hi
penso gaire, perquè el 80% de la
meva feina és intuïtiva. El desem-
mascarament i les relacions que
ens vampiritzen en tots els àmbits
són dos dels meus temes recur-
rents.

Parla de la realitat del moment,
però no és gens costumista.
El que m’interessa de la realitat és
la irrealitat, el que et descol·loca i
et fa pensar. Tot em sembla es-
trany i màgic.e

Impotent
“Fa temps que
hi ha moltes
coses que em
deixen
perplexa”

Clara Sánchez
ESCRIPTORA

FIRA DE TEATRE

Un ‘thriller’ polític i una tragicomèdia es donen el relleu a Manacor
La Fira de Teatre de Manacor con-
tinua oferint espectacle. Aquest
cap de setmana toca sessió doble
amb Poder Absoluto i Ivànov, ja no
hi ha mosques, que és la primera
proposta illenca de la fira enguany.

JOAN SITGES
MANACOR. “És interessant que es
faci un teatre polític, d’idees, no
només nostres, sinó universals”,
explicava fa uns mesos Emilio
Gutiérrez Caba poc abans de l’es-
trena de Poder absoluto, l’obra
que puja avui als escenaris de Ma-
nacor i que aquest estiu li ha val-
gut el premi Ceres 2013 al millor
actor.

En aquesta coproducció de La
Villaroel i Pentación espectácu-
los, Gutiérrez Caba comparteix
protagonisme amb Eduard Fare-
lo, per qui l’obra mostra la situa-
ció actual: “La gent que està in-
dignada avui vindrà al teatre i no
en sortirà menys indignada”. A
partir de referents cinematogrà-
fics com La Huella, el director i

autor Roger Peña ha construït
una trama en forma de thriller.
Està inspirada en l’expresident
austríac Kurt Waldheim, que va
arribar a la presidència amb el su-
port de l’extrema dreta de Jörg
Haider. La història és una autèn-
tica reflexió sobre el desprestigi
de la política i retrata les tensions
entre un vell llop de la política i el
jove dofí del partit que ansia arri-
bar a un estatus que encara no li
toca. La cita per veure el duel en-
tre aquests dos exponents de la
interpretació és només avui, a
partir de les 20.30 hores, a l’Audi-
tori.

El món de Txékhov
De Mallorca i Menorca arriba
també avui Ivánov, ja no hi ha
mosques! El muntatge d’El Somni
produccions posa sobre l’escena-
ri set personatges per represen-
tar el clàssic de Txékhov. La his-
tòria d’Ivànov és la d’un home
apàtic, que se sent buit, està enfa-
dat, mig deprimit i no troba sen-
tit a la seva existència. No estima

Eduard Farelo i Emilio Gutiérrez Caba, en una
escena de l’obra Poder Absoluto. LA VILLARROEL

la seva dona, ni la seva amant, i no
vol veure els amics. La proposta
que ha dirigit Sergi Baos amb el
que és el seu debut és una aposta
dura, que envolta l’argument
d’un cert aire violent i que ha con-
querit la crítica teatral d’ençà que
es va presentar aquest estiu a Can
Alcover.

Les dues funcions, que es re-
presentaran diumenge a les sis i a
les vuit de l’horabaixa, tindran
lloc a la Institució Antoni Maria
Alcover. I és que l’espectacle es-
tà pensat per situar-se en cases
reals i obliga a traslladar les esce-
nes i els espectadors per diferents
habitacions i espais exteriors.

Tot i això, no es tracta de mi-
croteatre, la funció dura aproxi-
madament una hora i mitja i en-
tre acte i acte incorpora la lectu-
ra de cartes personals de l’autor
del text, Anton Txékhov, en què
parla de les seves pors. I és que,
segons Baox, el director de l’obra,
“una de les coses més actuals de
Txékhov és que parla d’un món
que s’acaba”.e


