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SEGON TNC DEL dramaturg 
Guillem Clua i quart de Tactor 
Josep Maria Pou. No ésgaire, 
sent qui són. I ho fan amb 
una obra, Justicia , que posa 
damunt la taula qué ha passat a 
Catalunya des de la Guerra Civil 
fins ara a partir de la historia 
d’una familia, els Gallart. Clua 
no estalvia detalls, des del 
naixement del moviment LGTBI 
a algún cas de corrupció sonat.

L’amor és Túnic que ens salvará, 
diu un personatge.
Guillem Clua: Justicia és una 
obra sobre la identitat, sobre les 
identitats, no només la catalana. 
Els personatges parlen tota 
Testo na sobre el que són, el que 
voldrienser. Decidir ser una cosa 
voldir decidir noser-neunaaltra. 
Enaixó Tamor jugaun paper

molt important. També hi ha la 
política, la religió, pero Tamor 
ésclau.L’amorconfigurauna 
identitat.

Parlen d’amor quan el que volen 
dirésdesig?
G.C.: Hi ha el desig, que és 
on hi ha Torigen. Pero Teix 
transformador és Tamor.
J. M. Po u: Aquesta ob ra és u n gra n 
frese. A partir d’una anécdota 
personal presenta una societat 
determinada... El que és brutal és 
la cal-ligrafia dramática.

La historia d’aquest país 
comenta el 1939?
G.C.: Elsgransllasts,elsgrans 
defectes que arrosseguem i que 
patim ara mésque mai, neixen 
allá. Generacionalment parlant, 
tot com enta allá.

J.M.R: Tiñe 75 anys i recordó 
haver conviscutamb avis i pares 
que Tú nic de qué parlaven era 
de la guerra. Gran part del que 
és la societat catalana actual 
ve d’aquella societat que es va 
conformar a partir del 39. Ho 
explica molt bé laseqüéncia de 
la Raquel, el mateix 39, quan diu 
que hi ha gent que ha guanyat i 
que han d’estar bé amb ells.

Aixó destrueix molts mites...
G.C.: M oltagentesva haver 
d’adaptar. Trio el moment en qué 
una familia republicana decideix 
ser una altra cosa per sobreviure. 
La nostra societat hasigut aixó. 
J.M.R: Les grans empreses 
familiars catalanes venen del 
que es va formar aleshores. De les 
col-laboracions, delscanvisde 
¡aqueta...

Aquí es parla del cas Banca 
Catalana, cosa que no hem vist a 
gaires obres.
J.M.R: Esticsegurque aquesta 
escena será un cop de fuet q ue 
tallará caps. Es produirá el que he

La hipocresía és un signe 
d’identitat catata?
J.M.R: Hihaungranpercentatge 
d’aixó. Pero no sé si és un signe 
d’identitat. Ésveritatquela 
hipocresía és una manera de 
sobreviure, de sobreviure en 
col-lectivitat, sobretot.

AMB

J.M.Poui 
Guillem Clua

L’actor i el dramaturg recorren els últims anys d’história 
d’aquest país a ‘Ju sticia ’, una obra que ens posa a lloc 

i que s’estrena al TNC. Per Andreu Gomila
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ENS
AGRADA

“ Elsgrans
detectes
que arros-
seguem
neixen
allá,al
1939”

buscat sempre en el teatre i que, 
quan passa, fa que t’escorris de 
gust:eldoblesilenci.Elsilenci 
delque está escoltant, que alhora 
liprodueix un si lene i interior.

També hi ha ovnis, fantasmes... 
G.C.: Al final, algúdiu: la veritat 
és el que tu decideixes creure.
Jo  em puc arribar a creure les 
coses més rares,com quehi ha 
extraterrestres, pero també que 
socfeliQ amb la meva familia, que 
el meu paísésaquest, perferm és 
suportable la meva existencia.

Senyor Pou, no té la sensació 
d’estar fent un Eugene O’Neill? 
J.M.R: Aquest pare és un deis 
pares que no hepogut fer,com el 
de Desigsota els oms i el d\E7 llarg 
viatgedeld iaala  nit. Els vull fer 
des que tiñe 17 anys. Aquest és 
u n pa re padrone  d’aquest n i vel 1... 
Pero cree que totsdiuen coses 
més interessants que ell. És un 
home que viu, que está ficat 
n M H  dinsuna olla molt 

ir .  -\  personal. ■
->TNC. M: Glóries. Fins al 22 

de mar?. 29 €.

Grans obres que no 
et pots perdre

AQUEST PAÍS...
★  ★ ★ ★

Álex Rigola exp lica la vida 
del catedrátic Josep Pujol a 
través de les veus de la seva 

filia i de Pep Cruz.Teatre 
mínim al servei d'una petita 

gran historia.
->Sala Beckett. M: Poblenou. 

Fins al 23 de febrer. 10-20 €.

DECADÉNCIA
★  ★ ★ ★

El teatre deldramaturg, 
actor i director británic 

Steven Berkoff és 
descarnadament agressiu i 

ferogment polític. 
Escenari Brossa. M: Jaume I. 

Fins al 16 de febrer. 15-20 €.

LA IMPORTANCIA 
DESERFRANK

★  ★ ★ ★
El Wilde de Selvas és 

una incandescent comedia 
ambunindefinitairede 

musical pop.
->Poliorama. M: Catalunya. Fins 

al 16 de febrer. 20-29 €.

HITS
★  ★ ★ ★

Ú ltim a oportun ita t (ara 
s í)d e ve u re u n a g ra n  

com panyia  am b le sseves  
escenes més m em orables. 
->Coliseum. M: Universitat. Fins 

al 29 de mar?. 20-28 €.
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