
Explica que va néixer a Barcelo-
na però hauria pogut fer-ho a Mà-
laga i parlar castellà amb accent
andalús, perquè al pare estaven a
punt d'enviar-lo a aquella ciutat
per qüestió de feina, però la seva
arribada a aquest món va canviar
les previsions. I ara torna a passar
la part laboral de la setmana a Bar-
celona, però està empadronada a
Santpedor, on va arribar fa 25 anys
amb qui llavors era la seva parella,
el també actor i director Jordi Pur-
tí, i es considera santpedorenca.
«Vam estar un mes buscant un lloc
que ens agradés per viure-hi i ens
van decidir per una casa a Sant-
pedor». Allà van néixer i crèixer els
seus fills, fins que un tropell de sa-
lut d'un d'ells els va fer buscar
casa un altre cop a la capital.

De petita, a Barcelona, ja era
comedianta?

Em deien que era pallassa, i
això que a casa no hi havia cap an-
tecedent teatral. A escola feia tea-
tre i treia bones notes en tot. I a
BUP van lligar les dues coses i em
van dir: fes el que vulguis en ma-
tèria de creació artística, perquè
això revertia en positiu en els es-
tudis. Volia ser metge, m'agradava
investigar, descobrir; encara m'a-
grada. Però quan vaig decidir que
volia fer teatre, a casa em van en-
viar a un psicòleg. Em va fer un
munt de tests i a la vista de l'in-
forme, em van deixar fer teatre
amb la condició que també tre-
ballés o estudiés una altra cosa.
Vaig fer Ciències de l'Educació,
però als 19 anys ho vaig deixar tot,
Ciències de l'Educació i Institut del
Teatre, i vaig entrar a Els Joglars.

«Teledeum».
La primera obra. És una mica

començar la casa per la teulada.
Era una peça de precisió, molt

exigent. I per les Espanyes els
empaitaven pel carrer, per allò de
l’ultratge a la religió.

Prohibicions, suspensions, ame-
naces de bomba, insults, plets, ju-

dicis, trets al teatre, entrar i sortir
protegits per la policia, un com-
pany que va ser apunyalat... Als di-
nou anys, la bomba. 

Havia tingut contacte previ
amb Els Joglars?

No! Quan van convocar proves
per a Teledeum, vaig anar a veure
l'obra que feien en aquell mo-
ment, Olimpic Man Movement,
per posar-me al dia i saber on em
ficaria. Però ja tenia ganes de fer
immersió en una companyia, per-
què l'Institut del Teatre m'ofegava.
Jo sóc d'arriscar-me, de provar
coses, i l'Institut el trobava encar-
carat, ple d'egos i mancat de ge-
nerositat. A Els Joglars vaig trobar
una actitud molt receptiva de l'Al-
bert [Boadella] i vaig pensar que
podia ser la meva escola, de vida
i de teatre. Després, la realitat
també té aspectes durs....

Què vol dir?
Una cosa és l'etapa creativa,

que amb l'Albert és fantàstica i
molt productiva, molt respectuo-
sa i estimulant, i una altra és quan

vas de gira, de ciutat en ciutat,
d'hotel en hotel, i muntes i des-
muntes cada dia. Això és d'una
gran duresa, has d'estar en forma
física i mental. I també hi havia el
fet que Els Joglars era una cosa
molt gran, molt important, però un
també ha de crear la seva perso-
nalitat. De manera que en vaig sor-
tir, al cap de sis o set anys. Una car-
rera amb màster inclòs.

Per aquella època s'instal·la a
Santpedor i fa activitat profes-
sional a la comarca.

M'encanta la vida de poble,
m'agrada xerrar a les botigues, he
fet pregons de festa major, hi he
creat una escola de teatre, he fet
classe a l'escola pública, he ense-
nyat expressió corporal a mes-
tres, m'he apuntat a entitats... Però
a la vegada no deixo de treballar a
Barcelona, on canto al cor del Li-
ceu i actuo al musical Flor de Nit,
de Dagoll Dagom. I treballo amb
en Jordi a Teiatru; a banda d'actu-
ar, per exemple vaig fer la tria de
músiques a Hop!era. I moltes més

coses, de llavors fins ara, amb gent
apassionant. També he escrit...

És molt polifacètica.
Per a mi l'escriptura és una cosa

natural. Sempre que he escrit al-
guna cosa he buscat un escriptor
que em digués què li semblava, i
mai no m'ho han tirat pel cap!
Sempre que he escrit teatre he
procurat estrenar-ho, i sovint ho he
aconseguit. He anat a cursos per
millorar la tècnica. Sofà, que vaig
escriure i dirigir, va tenir diversos
premis. Però mai no passo de la
mitja dotzena de bolos.

Potser perquè les seves obres
no les agafa una d'aquelles com-
panyies que tenen la requesta
assegurada...

Tampoc no em bellugo en
aquest sentit. Jo vull posar allò
que he escrit davant del públic. Fa
poc he escrit Estic viva, s'ha fet al
Kursaal de Manresa, ha estat un
èxit, però després no he trucat a
programadors, no tinc temps de
cuidar tot això...

Necessita un agent!P
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Clara del Ruste Carrera
Actriu. Santpedorenca de Barcelona ha format part d’Els Joglars i Dagoll Dagom, ha fet ràdio i televisió, cantat al cor del Liceu i dirigit
espectacles escrits per ella mateixa. Inquieta i polifacètica, es deleix per obrir nous camins a la seva experiència i somnia que un mecenes li
finança un centre de creació dramàtica per poder esplaiar-se i estrenar els seus guions a la seva manera. Mentrestant, els projectes no paren.

Tothom té el que es mereix?
No.
Quins són la seva millor qua-

litat i el seu pitjor defecte?
Tinc molta energia. I el seu re-

vers és la impaciència.
Quina part del seu cos li agra-

da menys?
Els genolls.

Quin llibre li hauria agradat
escriure?

El laberint de la girafa, del me-
norquí Joan Pons.

Una obra d’art?
La maja desnuda.
En què es considera experta?
A copsar la gent.
Déu existeix?

No ho sé.
Què s’hauria d’inventar?
Una escala per pujar a la Llu-

na.
Quin personatge històric o

de ficció convidaria a sopar?
Virginia Woolf.
Un mite eròtic?
Marlon Brando.

Acabi la frase: la vida és...
Un regal.
La gent, per naturalesa, és

bona, dolenta o regular?
Bona.
Tres ingredients del paradís?
Amor, amor i amor.
Un lema per a la seva vida?
Viu des de l'amor.
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ELS 4 CANTONS

INSEPARABLES

PENSAMENTS A MÀ. Si hagués
de marxar a viure lluny, a la seva
maleta no hi podria faltar un llibre
de pensaments que l’ajudin a tirar
endavant dia a dia. Ensenya aquest:
Ofrendas: 365 pensamientos de
maestros budistas, de Daniela Pons
i Olivier Follmi, que conté el que el
seu títol anuncia: un pensament per
a cada dia de l’any, acompanyat
d’una bella fotografia.



MANRESA

Xavier Domènech

«M'agrada engrescar-me amb projectes
nous, sento la necessitat de llançar-me»

 LA CONVERSA
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GASTRONOMIA
El menjar del luxe
El caviar és un producte famós en l’alta gastronomia. És un aliment luxós i car,
però a les ribes de la mar Càspia no sempre va ser així  19

VIURE AMB ESTIL
Glamur per als dies de pluja
Les botes d'aigua i els impermeables es refinen fins al punt que totes les
grans marques s'apunten a la moda que fa més suportables els aiguats hivernals  18



Potser sí. Però el mercat també
està molt malament. He publicat
el llibre de l'obra infantil Historie-
tes de la Veu, amb música de Fran-
cesc Burrull, perquè un espectador
se'n va enamorar i va decidir fi-
nançar l'edició. 

Però vostè no fa tres-centes
fotocòpies dels seus guions i els
envia a tots els que l’hi poden
comprar...

No, és veritat, i de fet quan n'a-
cabo un ja en començo un altre, i
després un altre. El que m'agrada
és escriure, i veure que es repre-
senta, tot i que de vegades penso:
potser que ho intenti publicar, tot
això...

Ha dirigit una Innocentada. 
És una altra faceta del mateix

món, i ha estat sobretot una gran
experiència, la d'haver tingut el
mestratge i la companyia de l'A-
gustí Soler Mas. Ens vam presen-
tar amb un guió, Mi querido fan-
tasma, al Festival de Sitges. 

Era còmode dirigir la Inno-
centada amb l'Agustí al costat,
sent com era una cosa tan seva?

Totalment còmode, perquè era
absolutament generós, directe i
franc. I això en teatre és una perla
rara. Quan la trobes t'hi agafes, per-
què et fa estar molt bé.

Hi ha molta punyalada, en
aquest món?

Molta. Hi ha poca oferta públi-
ca de feina i molta gent que acaba
la carrera; és una mica com una
selva que va garbellant fins que no-

més en queden uns quants. Tam-
bé tinc l'experiència d'haver tre-
ballat sis anys a la ràdio, en pro-
ducció, locució i dramatització, i
també a televisió, com a guionis-
ta i com a actriu. A banda d'actu-

ar en diverses sèries, a TV3 vaig
participar a Societat Limitada, una
mena d'antecedent de Polònia
amb en Toni Albà i en Toni Clapés,
amb en Jaume Esquius de gu-
ionista, i hi interpretava un munt
de personatges.

S'ho passa bé, vostè.
Ho intento. Em sento bé amb la

vitalitat, m'agrada engrescar-me en
projectes d'amics o de persones
amigues dels meus amics. Em
llanço, sento la necessitat de llan-
çar-me, de travessar el límit del risc. 

Vostè és així de natural, llan-
çada i arriscada, però en general,
entrar a la faràndula és patir.

No és fàcil, tampoc per la ban-
da econòmica. T'has de multipli-
car i estar molt ben organitzada. Jo
he tingut la sort de trobar una fei-
na al Conservatori de Sant Cugat
que em permet desenvolupar la
meva part creativa, i no deixo de fer
coses noves. A YouTube es pot
veure El nen infinit, una peça que
vaig tenir la sort de poder enre-
gistrar a l'Auditori de Sant Cugat
amb dos pianistes excepcionals.
Però hi gastes molta energia i té
una sortida limitada...

S'hauria pogut quedar a Els
Joglars i esdevenir una actriu es-
table de companyia?

Vaig fer-hi una etapa però vaig
veure que s'havia acabat, que era
necessari. Ara el meu somni seria
poder dirigir un centre de creació
on em deixessin esplaiar, estrenar
les obres com crec que s'ha de fer...

No s'hi posa per poc.
No! I que les produccions es fi-

nancessin per un mecenatge, i
poder anar estrenant tot el que ar-
ribo a escriure. 

Ha estat amb Els Joglars, Co-
mediants i Dagoll Dagom, tres
enormes companyies que han
fet història. Aquesta etapa dau-
rada del teatre català ha quedat
enrere?

Jo vinc d'aquella etapa, de quan
l'actor es feia a base de moltes re-
presentacions de cada obra, d'anar
repetint fins a trobar els propis lí-
mits i eixamplar-los. Això s'està
perdent. S'estrena per tres setma-
nes, i ja cau de la cartellera. I així no
es fa l'ofici. 

I per què es fa així?
Perquè si estàs tot un any de gira

sembla que no estiguis fent res, i
per a un actor això pot ser fatal. No-
més es mira el que s'estrena a
Barcelona. I també hi ha el fet que
els autors necessiten que se’ls es-
trenin les obres, encara que durin
poc. Però llavors perd l'oportuni-
tat de copsar de veritat la reacció
del públic, i retocar i millorar. I tam-
bé hi ha la crisi econòmica. 

Però hi ha una xarxa de teatres
comarcals.

Que van a tret segur. Premien el
guanyador d'un festival amb una
sola representació, entre setmana
i a taquilla. Això sí: tot el que vin-
gui de les «noves dramatúrgies» del
TNC té la sortida garantida, perquè
porta l'etiqueta del Nacional.

Què m'oblido de preguntar?
Des de fa cinc anys faig un es-

pectacle al Museu de la Música. He
fet encàrrecs específics per al Mu-
seu d'Història. M'agrada fer coses
a mida. He fet coses en cinema. Es-
tic fent un espectacle al teatre
Acadèmia que ha estat nominat als
Butaca. I tinc un projecte de pro-
grama de televisió.

Expliqui...
No, que explicar projectes sen-

se lligar és perillós! Però ja he co-
mençat els contactes. No és la pri-
mera vegada que faig una pro-
posta per a televisió, a veure si
aquest cop funciona.

Amb l'esclat de les teles locals
semblava que hi hauria molta
capacitat de contractació, però la
majoria han tancat o estan con-
gelades.

S’ha retallat aquí i s’ha retallat a
tot arreu, també a la ràdio, i al tea-
tre, moltíssim. 

Després d'estar deu anys a la
comarca del Bages es trasllada a
la ciutat de Barcelona per un
problema de salut d'un dels fills,
i el que havia de ser provisional es
torna definitiu.

Però sóc a Santpedor els caps de
setmana, per les festes, per les va-
cances, i estic disponible per par-
ticipar en el que em demanin. Hi
estic empadronada, hi tinc la co-
lla d'amics, la colla de les camina-
des... i un dels fills surt amb una
noia de Santpedor. Déu n'hi do,
com vaig amunt i avall. 
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 LA CONVERSA

La Clara confessa que «el meu somni seria poder dirigir un centre de creació on em deixessin esplaiar, estrenar les obres com crec que s'ha de fer». No s’hi posa per poc, a somniar

REPORTATGE GRÀFIC DE MIREIA ARSO

SIS FRASES

Quan vaig decidir que volia
fer teatre, a casa em van

enviar a un psicòleg. Però a la vista
dels informes, ho van acceptar»

Als 19 anys vaig deixar els
estudis per entrar a Els Joglars

amb ‘Teledeum’. Va ser una mica
començar la casa per la teulada»  

Jo vinc de quan l’actor es feia
a base de representar molts

cops cada obra, repetir fins a trobar
els propis límits i eixamplar-los»  

Agustí Soler Mas era generós,
directe i franc. I això en teatre

és una perla rara. Quan la trobes t'hi
agafes, perquè et fa molt bé»

Jo sóc d'arriscar-me, de provar
coses, i l'Institut del Teatre

m’ofegava, el trobava encarcarat,
ple d'egos i mancat de generositat»

El que m'agrada és escriure, i
veure que es representa, tot i

que de vegades penso: potser que
ho intenti publicar, tot això»
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