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Entrega del màxim guardó de les lletres hispanes LLL

JOSÉ LUIS ROCA

Elena Poniatowska li fa un petó al Rei, 
ahir, a Alcalá de Henares (Madrid).

EL XOC OCCIDENT-ORIENT, A ESCENA

L’eterna col·lisió entre Orient i Oc-
cident, i tots els seus murs religio-
sos, culturals, polítics i socials, van 
marcar els primers passos del dra-
maturg Guillem Clua (Barcelona, 
1973), una de les veus més aplaudi-
des i versàtils de l’escena catalana. 
Èpic o íntim, dramàtic o divertit, 
ha captivat críti-
ca i públic des del 
seu primer èxit, 
La pell en flames 
(premi Serra d’Or 
i la seva obra més 
representada a 
l’estranger), fins 
a la seva triomfal 
incursió en la co-
mèdia amb Smi-
ley, de la qual es-
trenarà aviat la 
versió castella-
na a Madrid. Ara 
la Sala Muntaner 
ha rescatat una 
de les seves pri-
meres obres, Gust 
de cendra, inèdita 
a Barcelona, i que 
té, segons l’autor, 
molts punts de 
connexió amb La 
pell en flames. «To-
tes dues van sor-
gir del meu inte-
rès per la influèn-
cia occidental en 
els conflictes i la 
relació que tenim 
amb Orient». El muntatge (fins al 25 
de maig) és una proposta de la no-
vella companyia Trac3, sota la di-
recció de Josep Sala. L’interpreten 
Ramon Canals, Roc Esquius, Gui-
llem Barbosa, Míriam Puntí i Geor-
gina de Yebra.  
 Clua va escriure Gust de cendra fa 
set anys durant la seva estada a No-
va York i la va estrenar en anglès, el 
desembre del 2006, al Repertorio 
Español de Manhattan. Va ser con-
cebuda per al públic novaiorquès, 
d’aquí que tres dels personatges si-
guin d’aquell país: una parella de 
turistes que viatja a Jerusalem per 
intentar salvar el seu matrimoni 
i un altre que coneixen a la ciutat 
santa. Allà s’enfrontaran al pes de 
la història i als seus propis fantas-
mes. 
 A ells s’uneixen dos joves pales-
tins, que dispararan una intriga 
que va causar enrenou en l’audièn-
cia nord-americana. «Allà no estan 
acostumats que es parli de pales-

tins. És una cultura molt influïda pel 
lobby jueu. Són terriblement sensi-
bles». Li van dir que feia teatre po-
lític, però ell ho nega. «Els meus 
personatges no són altaveus de la 
meva posició política, em limito a 
exposar una història, encara que, 
és clar, un té el seu posicionament 
moral. Si no et mulles, no ets dra-
maturg», argumenta.

  L’obra va sorgir d’un viatge de 
l’autor a Israel per Setmana Santa. 
Va visitar els llocs històrics i tam-
bé els territoris ocupats i camps de 
refugiats. «Els turistes hi van amb 
l’actitud de visitar un parc temà-
tic religiós, però arribes i trobes al-
guna cosa que et remou les entra-
nyes, indescriptible. El fanatisme 
religiós et sacseja, t’envaeix una 
energia inevitable i et comencen 
a sorgir milers de preguntes. I tu, 
que ets agnòstic convençut i creus 
que estàs per sobre de tot, penses 
que ho has de treure d’alguna ma-
nera». 
 Ho va treure en forma de text, 
afegint un element crucial que fi-
gura en el substrat de totes les se-
ves obres: la influència religiosa 
per haver estudiat en un col·legi 
de capellans (els Escolapis). «És un 
trauma que estic purgant tota la vi-
da», sosté. En la seva pròxima aven-
tura, l’autor de Killer tornarà al gè-
nere musical. H
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Els murs
de Jerusalem
La Muntaner rescata ‘Gust de cendra’,  
de Guillem Clua, estrenada el 2006 als EUA

33 Un moment de ‘Gust de cendra’.
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