
29ara  DILLUNS, 28 D’ABRIL DEL 2014  
cultura

Spielberg adaptarà una 
novel·la de Roald Dahl
El gran gegant amic (La Magrana) és el llibre 
de Roald Dahl que Steven Spielberg portarà al 
cinema a partir d’un guió de Melissa Mathi-
son, la guionista d’ET, l’extraterrestre. El film, 
que  arribarà el 2016, explica la història d’una 
nena òrfena que és segrestada per un gegant 
amable i vegetarià que es fa amic seu.  

Sons tropicals i ‘cumbia’  
en un festival al Barts Club
L’Elektropical Fever Fest, un festival basat en 
la fusió rítmica de sons tropicals, cumbia i 
música digital, encetarà el 3 de maig la seva 
primera edició a la sala Barts Club. Els artis-
tes confirmats són El Timbe, Territori Co-
manxe, Papa Orbe y Los Turpiales Sabaneros, 
OVNI Guarajé i el col·lectiu de DJs Guacamai.

Allau de films sobre 
ETA en preparació

‘Fuego’ 

El març va començar el rodatge del 
thriller Fuego, en què José Coro-
nado és un policia que veu morir la 
seva dona a mans d’ETA i, 10 anys 
després, torna al País Basc per 
venjar-se de l’autor de l’atemptat. 

‘El negociador’ 

Borja Cobeaga, guionista de 8 ape-
llidos vascos i director de Pagafan-
tas, roda aquests dies amb Ramón 
Barea i Carlos Areces una comèdia 
inspirada en les converses entre 
Jesús Eguiguren i ETA.

‘Lasa y Zabala’ 

El famós assassinat dels presump-
tes membres d’ETA va ser portat a 
la pantalla a principis d’any. Unax 
Ugalde interpreta un advocat inspi-
rat en Iñigo Iruin; i Francesc Orella, 
el general Rodríguez Galindo.

Gust de bon 
teatre català  
amb vocació 

universal

Gust de cendra 
SALA MUNTANER 
24 d’abril  
 

SANTI FONDEVILA  

Després de l’èxit de la co-
mèdia Smiley, nascuda a 
la Sala FlyHard, Gui-
llem Clua (Barcelona, 
1973) ens obsequia amb 

un drama d’alt nivell i càrrega políti-
ca al darrere. Resulta estrany que 
una obra com Gust de cendra no ha-
gi sigut pretesa pels grans teatres pú-
blics de la ciutat. Però hem d’agrair a 
la Sala Muntaner i a la jove compa-
nyia Trac3 que ens la serveixin amb 
resultats notables. 

A Gust de cendra, Guillem Clua 
explica la història de cinc personat-
ges amb el rerefons de la inacabable 
guerra entre Israel i Palestina. Una 
parella (Míriam Puntí i Ramon Ca-
lans) de nord-americans que volen 
resoldre la seva pròpia crisi tenint 
un fill es troben amb un solitari i cul-
tivat compatriota (Roc Esquius) en 
un hotel de Jerusalem. En aquest 
hotel hi treballa una cambrera pa-
lestina (Georgina de Yebra) separa-
da d’un home del qual només al final 
sabrem alguna cosa. La dona té per 
amic un jove, quasi un nen (Guillem 
Barbosa), que ven refrescs i peces 
d’artesania als turistes. Amb aquests 
personatges, l’autor introdueix a la 
peça temes religiosos, sentimentals, 
polítics i fins i tot històrics, demos-
trant una gran eficàcia en la tria de 
les frases que situen els conflictes, 
exhibint habilitat per introduir es-
purnes d’humor i, quan pertoca, po-
sant sobre les paraules una poètica 
encisadora. Clua és contundent en la 
definició del personatges. Precís en 
els diàlegs, on no sobra res. I brillant 
en la manera de tancar l’obra. 

Gust de cendra és una obra amb 
vocació universal i no és estrany 
que s’hagi representat a l’altra ban-
da de l’Atlàntic en diverses ocasions 
abans d’arribar aquí. Com dèiem, 
els intèrprets i el director són for-
ça novells. Això es nota, malgrat els 
esforços d’uns i d’altres. Hi manca 
una mica de profunditat per teixir 
les atmosferes. I una mica de passió 
per vestir les emocions. Així i tot, és 
una funció molt recomanable per 
seguir un dels autors catalans amb 
més futur de l’escena teatral.e

Crítica

amb ETA

carà pròximament. Hernández Ca-
va reconeix la influència directa en 
el seu guió dels polars –els films de 
gènere policíac francesos– de Clau-
de Sautet i Jean-Pierre Melville. El 
samurai de Melville és, precisa-
ment, la primera referència que Se-
guí va fer servir per definir l’atmos-
fera opriment i la terrosa gamma de 
colors dels dibuixos. “A diferència 
de la sèrie negra americana, el polar 
francès sempre ha estat molt conta-
minat per la política, i per això ens 
funcionava tan bé com a referent”, 
comenta Hernández Cava. I. de fet, 
les faccions dures i la mirada pesa-
rosa del protagonista s’inspiren en 
les de Lino Ventura, un actor d’ori-
gen italià però consagrat com a es-
trella del cinema negre francès. 

Per a la portada, que mostra la fi-
gura d’un metge de la pesta amb una 
pistola a la mà, van trobar la inspira-
ció lluny del cinema. “Volíem esca-
par dels tòpics del terrorisme i dels 
cartells dels polars –comenta Se-
guí–. I com que la pesta és un tema 
que, metafòricament, planeja sem-
pre al còmic, quan el Felipe va trobar 
un gravat d’un metge del segle XVII, 
vam veure la llum”.e

Sam Garcia, el 
dibuixant que mira a 

França des de Menorca

Notre histoire adapta al còmic Mes étoiles 
noires, de l’exfubolista Lilian Thuram. DELCOURT

MARIA JOSEP FERRI 
MENORCA  

“França és el paradís”, afirmava 
recentment Max, gran expo-
nent del còmic underground 
dels 80 i Premio Nacional de 
còmic. Al país veí la bande 

déssinée és tinguda com a cultura amb majús-
cules i ningú posa en dubte la seva considera-
ció com a disciplina artística. Allà és on un di-
buixant de Gavà, Sam Garcia, resident des de fa 
un any a Maó, ha aconseguit publicar dues 
obres com a il·lustrador: Lunes birmanes 
(2012), amb textos de la periodista Sophie An-
sel, i la segona Notre histoire (2014), de la ico-
na del futbol francès i exblaugrana Lilian Thu-
ram. Totes dues editades per Delcourt, una de 
les editorials més potents del mercat gal.  

Garcia va entrar en el món de la historieta 
“una mica tard”. “Volia fer belles arts, però els 
meus pares volien que estudiés alguna cosa més 
pràctica”, explica. Va acabar a l’Escola d’Arts 
Gràfiques dels Salesians de Sarrià. I no se’n pe-
nedeix. A Norma es va fer càrrec del disseny de 
la revista ¡Dibus! i un dia se li va presentar l’opor-
tunitat de dibuixar una tira de còmic. Després 
van venir més encàrrecs fins que un dia va veu-
re la llum gràcies a Chester Brown i el seu cò-
mic autobiogràfic I never liked you. “Em vaig dir: 
«Jo vull fer això»”, recorda. El 2008 va publicar 
Bonjour, Paris (Dibbuks), en què es percep l’in-
timisme de Brown i l’expressivitat de Joann 
Sfar, amb qui admet que “estava obsessionat”. 

La resposta comercial va ser tímida. “Aquí hi 
ha una pila de talent, però molts il·lustradors es 
veuen abocats a fer porno perquè és quasi l’úni-
ca via per guanyar-se la vida”, comenta. A Fran-
ça, les vendes no han acompanyat Lunes birma-
nes, tot i les bones crítiques que ha rebut aques-
ta dura història construïda a partir de testimo-
nis de refugiats birmans a Malàisia. Però el nom 
de l’exdefensa blaugrana fa presagiar l’èxit de 
Notre histoire, l’adaptació en còmic de Mes étoi-
les noires, el llibre a través del qual Thuram ret 
homenatge als que l’han marcat i l’han guiat en 
la seva lluita contra el racisme. La primera es-
trella, la seva mare, és la protagonista d’aquest 
primer volum. 
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