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Amb el suport de Codorníu

01. 
SECRET

No ens cansarem de recomanar 

la peça de circ de Johann Le 

Guillerm: és una cosa d’un altre 

planeta que no tornareu a veure 

mai (a no ser que el busqueu per 

França).  Mercat de les Flors 

Fins al dilluns 21

02. 
BARBABLAVA

Lurdes Barba ens ajuda a 

descobrir una dramaturga 

alemanya sublim, Dea Loher, que 

aquí refà el conte de Barba blava.  

 Teatre Tantarantana  

De dimecres a diumenge

03. 
L’ORFE DEL CLAN  

DELS ZHAO

Un Broggi en estat pur, sota l’encís 

de Peter Brook i amb un Pablo 

Derqui i un Julio Manrique que fan 

caure de cul.  Teatre Romea  

De dimarts a diumenge

04. 
LA POLS

Llàtzer Garcia ha escrit un text 

fantàstic que ens recorda que 

el teatre català té un futur 

formidable.  Sala Flyhard.  

De dijous a dilluns

05. 
ADREÇA DESCONEGUDA

Un clàssic del teatre nord-americà 

amb estrelles de pes: Lluís Homar 

i Eduard Fernández.  Teatre 

Goya Codorníu. De dc. a dg.

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!

D’entrada, un avís: Gust de 

cendra no és Smiley. I té una 

història interessant al darrere. 

Guillem Clua la va acabar el 

2006, quan era a Nova York, i, 

coses del teatre català, es va 

estrenar als EUA i aquí no s’ha 

vist mai. Una d’aquelles obres 

que ens obren al món, que 

sovint busquem en el teatre 

anglosaxó quan no sabem que 

autors d’aquí, contemporanis, 

ambiciosos, tenen al calaix. 

Textos que triomfen a fora i que 

a Barcelona no sabem ni de la 

seva existència. “Ja no ens 

mirem el melic ni ens limitem a 

parlar de problemes de parella o 

de qüestions formals”, 

assegura Clua.

Gust de cendra arriba a la 

Muntaner gràcies a l’interès del 

director del muntatge, Josep 

Sala, i, de les últimes obres de 

Clua que hem pogut veure, 

podem dir que té relació 

amb Marburg (TNC), 

pel fet de situar l’acció en un 

país estranger, Israel, en el cas 

de l’estrena que ens ocupa, i pel 

pes polític que arrosseguen. 

Amb l’ombra del dramaturg nord-

americà Tony Kushner al clatell. 

“Gràcies a ell vaig perdre la 

vergonya a escriure teatre sobre 

conflictes internacionals, per 

exemple, o directament sobre 

política, uns temes que no 

s’estilaven gens fa uns anys en 

el nostre teatre”, confessa Clua.

 Que l’obra passi a Israel és 

clau. Primer, perquè s’hi viu el 

conflicte extrem. I segon perquè 

el conflicte intern que pateix la 

parella nord-americana de l’obra, 

el Carl i l’Anna, queda diluït i ens 

permet adonar-nos de la futilitat 

de les nostres vides 

d’occidentals benestants. Gust 

de cendra sorgeix, de fet, a partir 

de l’experiència personal de 

l’autor, un viatge a Israel durant 

Setmana Santa, durant el qual va 

visitar els territoris ocupats i els 

camps de refugiats que encara hi 

ha a la zona. Aquí tindrem cinc 

personatges. Tres nord-

americans, la parella de pijos de 

l’Upper East Side de Nova York, i 

el Tobit, un exalcohòlic marcat 

pel fanatisme religiós. Al seu 

davant, els dos palestins, 

Fawziyah i Yasir, que “intenten 

sobreviure als territoris ocupats 

i, en contrast, fan que els 

problemes occidentals siguin 

insignificants”.

Gust de cendra s’estrena a la 

Sala Muntaner  el dc. 23.

Una gran història
La Muntaner estrena una de les obres de més èxit internacional 
de Guillem Clua, ‘Gust de cendra’. Per Andreu Gomila

Amb Kushner 
vaig perdre 
la vergonya a 
escriure sobre 
política


