
EL PRIMER PROJECTE «Gust de cendra» és un text del dramaturg Guillem Clua que el 2005 va presentar a Nova York.
En català, però, no tenia muntatge. Ara sí. D’un projecte de final de carrera a una producció professional que signa Trac3 i
que té dos suriencs a les seves files: el director, Josep Sala, i l’actor Roc Esquius. De Manresa viatjarà a la Sala Muntaner 
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L’actor manresà Pep Garcia-
Pascual portarà del 24 d’abril a l’11
de maig a La Seca de Barcelona (c/
dels Flassaders, 40) les disserta-
cions de Pep Guardiola a Pep Talk,
un monòleg de ficció en clau d’hu-
mor que, després de representar-
se en anglès a Dublín i a Nova York,
i d’estrenar-se en català al Kursaal
de Manresa, aterra a la cartellera

barcelonina. Abans de l’estrena a
Barcelona (per al dia 24 les entra-
des ja estan exhaurides),  aquest
cap de setmana (demà i dissabte)
es podrà veure a  Sala Trono de
Tarragona.

El muntatge, escrit per Alberto
Ramon, el dirigeix Iban Beltran. La
manresana Sílvia Sanfeliu, que va
ser l’encarregada de traduir el text
a l’anglès, exerceix d’ajudant de di-

recció i la nòmina de manresans
implicats en el projecte la com-
pleten la dissenyadora Míriam
Ponsa, responsable del vestuari, i
Marc Vilaplana, disseny gràfic.

Pep Talk és una conferència fic-
cionada del tècnic santpedorenc
que exposa «com som els cata-
lans», i que s’ha anat adaptant al
periple vital i professional de l’ac-
tual tècnic del Bayern de Munic.
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«Pep Talk» inicia la seva estada a La Seca de
Barcelona el 24 d’abril, i fins a l’11 de maig

L’actor Pep Garcia-Pascual durant la presentació de l’obra a Manresa

ARXIU/MARTA PICH

Té pendent el viatge a la ciutat
santa però Jerusalem és l’esce-
nari de l’obra que el surienc Josep
Sala (1976) estrena avui a Manre-
sa. El títol és Gust de cendra, inèdit
als escenaris catalans, i escrit per
Guillem Clua, autor de la brillant
Smiley, que va representar a Nova
York el 2006. La funció d’avui a la
Sala Petita del Kursaal (21 h) és la
prèvia al salt a la Sala Muntaner de
Barcelona, on es veurà del 23 d’a-
bril al 25 de maig.  

Tot i estudiar Física i Adminis-
tració i Direcció d’Empreses, Sala
va decidir que volia fer de la «vo-
cació professió» i dedicar-se a les
arts escèniques. Graduat en Di-
recció i Dramatúrgia a l’Institut del
Teatre –i sempre vinculat a la tas-
ca educativa, la música i el teatre–,
Gust de cendra li va cridar l’aten-
ció després de veure al TNC un al-
tre muntatge de Clua, Marburg.
Plantejat inicialment com un pro-
jecte de final de carrera, que van
representar el 2012, Gust de cendra
s’ha convertit en el primer projecte
professional de Trac3, la produc-
tora teatral i cultural que forma l’e-
quip artístic i tècnic del muntatge.
En cartera,  l’òpera de petit format
Al llindar del fum.

Explica Sala que Gust de cendra
és una mirada del món occiden-
tal a la terra promesa amb el con-
flicte palestino-israelià de rerefons.
Una «comèdia-tragèdia» que re-
flexiona sobre «el que creiem: fe,
família, diners, religió...» i que
posa sobre l’escenari «el joc d’en-
tendre l’altre». Un text «vigent i ac-
tual»  amb una estructura «molt ci-
nematogràfica» que, per al su-
rienc, «val molt la pena descobrir».
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Un viatge de Súria a Jerusalem
Manresa estrena avui «Gust de cendra», una producció de Trac3 dirigida pel bagenc Josep Sala

Josep Sala dilluns passat a la terrassa del Kursaal. L’obra es podrà veure avui a les 9 del vespre

MIREIA ARSO
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A Gust de cendra dos
turistes novaiorquesos (Carl i
Anna) viatgen a Israel per
salvar el seu matrimoni. Allà
coneixeran un altre nord-
americà (Tobit), exalcohòlic
que busca respostes al sentit
de la seva vida, i, també, dos
joves palestins (Fawziyah i
Yasir). Amb un estil molt
cinematogràfic, el text està
estructurat en 13 escenes.



Drama coral amb
tocs de comèdia i
estil cinematogràfic

El New York Festival Internatio-
nal TV & Film Awards va premiar
dimarts Descalç sobre la terra ver-
mella, biografia fílmica del bisbe
Pere Casaldàliga, i Vicenç Ferrer, el
llargmetratge que aborda la vida i
l'obra social d’aquest excapellà je-
suïta català a l'Índia, amb la ban-
da sonora del manresà Francesc
Gener. La primera obra, dividida
en dos capítols, va aconseguir la
Gold World Medal en la categoria
de minisèries. La segona es va en-
dur el mateix premi però en la ca-
tegoria TV Movie Drama. Amb-
dues són coproduccions de TV3 i
la biografia de Casaldàliga es va
projectar en primícia a Manresa.
L’entrega de guardons va tenir lloc
dimarts a Las Vegas. Les dues pe-
ces catalanes es van imposar en un
concurs al qual concorrien pro-
duccions de més de cinquanta
països. Vicenç Ferrer es projectarà
a TV3 el proper mes de juny.

ACN/REDACCIÓ | BARCELONA

La vida de l’excapellà
jesuïta català a l’Índia té la
banda sonora del manresà
Francesc Gener



Premien al New
York Festival les
pel·lícules sobre
Casaldàliga i
Vicenç Ferrer

El repartiment l’integren (d’esquerra a dreta) Ramon Canals (Carl), Míriam Puntí
(Anna), Roc Esquius (Tobit), Georgina de Yebra (Fawziyah) i Guillem Barbosa (Yasir)


El surienc Roc Esquius en el repartiment

Imanol Arias és Vicenç Ferrer
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