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El somni va ser una expe-
riència sensorial per a uns
privilegiats que es va rea-
litzar ara fa quasi un any.
Per rubricar l’experiència
i fer-la extensiva a tot el
món, s’ha fet una exposi-
ció amb les mateixes pro-
jeccions que van acompa-
nyar la carta de plats servi-
da a El Celler de Can Roca i
ara es presenta un llibre i
ja té data l’estrena de la
pel·lícula: el 9 de maig.

El llibre ordena tot el
procés de creació que va
desembocar en el sopar o
òpera gastronòmica, a ma-
nera de guia per entendre
el projecte. Joan Roca va
apuntar ahir, segons re-
cull l’ACN, que El somni
“segueix obert” a noves re-
presentacions i com a ins-
piració per a nous projec-
tes d’innovació. Publicat
en català per Grup 62 i en
castellà per Lunwerg, el lli-

bre també juga amb les
imatges, les paraules i les
sensacions que definei-
xen El somni, i a més re-
cull les reflexions dels co-
mensals que van viure
l’experiència. Joan Roca
ha valorat el llibre com
una eina que “endreça”
tots els elements i proces-
sos que conté aquesta
òpera gastronòmica en
dotze actes d’El somni. Té
dues parts: la primera se-
gueix el procés de creació,
pas a pas, amb els perso-
natges i els escenaris on
es va gestar. La segona és
el desenvolupament del
sopar, en imatges.

El film s’estrena el 9 de
maig a les sales de cinema
en format DVD, i es distri-
buirà simultàniament a
través de plataformes en
línia (Amazon i Itunes, a
més de les principals pla-
taformes VOD). Segons ha
indicat el director general
de Mediapro, Jaume Rou-
res, el film es podrà adqui-
rir o visionar a un preu que
oscil·la entre els 22 euros
de la versió de col·leccio-
nista i els 4 euros del visio-
nat per internet. ■

Un àpat, un
llibre, una
pel·lícula
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El projecte de Franc
Aleu a Can Roca clou
el cercle presentant
llibre i pel·lícula

Un detall del rodatge d’‘El somni’, promogut per Franc Aleu
i els germans Roca ■ GUMÀ, VIOLETA / ACN

És un dels primers textos
de Guillem Clua, que el va
escriure amb la remor de
les manifestacions del No
a la Guerra de l’Iraq i la fe-

bre periodística. Gust de
cendra mostra la mirada
d’un occidental “a un parc
temàtic religiós” com és
Jerusalem, segons l’autor.

En escena, una parella
d’americans que es topen
amb altra parella de pales-
tins. El muntatge, que por-
ta implícita una intriga que
fa bategar la trama, no pre-
tén donar resposta al con-
flicte. Uns personatges

perplexos per a una situa-
ció política complicada.

Clua va entrar als tea-
tres americans amb
aquesta peça. Després
triomfaria La pell en fla-
mes a escala internacio-
nal. A Catalunya, encara
no hi havia cap producció
de Gust de cendra. Ara
la defensa Trac3, des
d’avui fins al 25 de maig
a la Sala Muntaner. ■

Guillem Clua repesca
‘Gust de cendra’, del
2006, que fa estada
a la Sala Muntaner

Americans perduts a Israel

J.B.
BARCELONA

‘Gust de cendra’, un detall
promocional ■ GERVASI JUAN


