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L’angoixa i la por 
davant les pandèmies
Guillem Clua debuta al TNC amb la impactant ‘Marburg’

CÉSAR LÓPEZ ROSELL

BARCELONA

A
mbició sense fronteres. 
Guillem Clua (Barcelona, 
1973) acaba d’estrenar 
a la Sala Petita del TNC 

Marburg, una obra que comprèn 40 
anys d’història en un món globalit-
zat. I ho ha fet a partir de quatre re-
lats ambientats a diferents llocs del 
planeta –a la manera de González 
Iñárritu a Babel–, però amb un ma-
teix nexe d’unió: la por de l’ésser hu-
mà a enfrontar-se a les pandèmies i 
les conseqüències que ha tingut la 
seva aparició en el nostre comporta-
ment individual i col·lectiu. 
 A l’autor no li tremola el pols a 
l’abordar la nostra relació amb la 
malaltia i la mort. L’impactant pa-
norama d’un món dominat pels vi-
rus, enmig d’una crisi en què les cre-
ences, la família i altres valors estan 
en caiguda lliure, és recreat en qua-
tre èpoques diferents. La primera es-
cenografia és la d’un laboratori de 
la localitat alemanya de Marburg, 
on el 1967 un virus devastador va 

crear alarma mundial. Clua apro-
fita aquest context per mostrar els 
efectes que causa sobre una parella 
de científics (fantàstics Ivan Benet i 
Victòria Pagès) la proximitat de la 
mort.
 L’angoixa i la intriga ja aparei-
xen com a trets d’una escriptura tan 
fresca com fluida. I aviat es mani-
festa l’eficàcia d’una àgil estructu-
ra dramàtica que permet anar ins-
tantàniament d’una localització a 
una altra. L’enorme complexitat del 
muntatge es resol gràcies a l’excel-
lent direcció de Rafel Duran i el tre-
ball dels actors, sempre atents als 
girs de la concatenada acció.

 Els canvis de paisatge social sal-
ten, el 1981, al Marburg de Pennsil-
vània. Una família de classe mitja-
na-alta viu la convulsió de la desapa-
rició del seu fill. La salut mental de 
Nancy (una portentosa Vicky Peña), 

la seva germana Claire (gran Fina 
Rius) i el marit de la primera (Ori-
ol Genís) estan en joc juntament 
amb la consciència moral dels EUA. 
L’Alzheimer apareixerà a la segona 
part. La incidència de l’alienació i fa-
natisme es dibuixen al Marburg sud-
africà, el 1999, on un escèptic pare 
enviat pel Vaticà (Santi Pons) inves-
tiga un suposat miracle i és mani-
pulat, amb ajuda de les drogues, per 
la monja que governa la parròquia 
(Carol Muakuku).

PROPOSTA SEXUAL / Els efectes de la 
sida es reflecteixen en una estació 
meteorològica del Marburg austra-
lià, el 2010, on Dundy (Eduard Fare-
lo) s’ha citat amb el desinhibit ado-
lescent Buck (Ferran Vilajosana). 
Una pertorbadora proposta sexu-
al d’aquest trenca els esquemes del 
meteoròleg, protagonista d’un ines-
perat final.
 La peça sempre manté la seva in-
tensitat, encara que la segona part 
és reiterativa al no afegir gaires ide-
es noves al que ja s’ha exposat ante-
riorment. Però el conjunt mereix 
l’aplaudiment que el públic li va de-
dicar al final. H

33 Ivan Benet i Victòria Pagès, en un moment de la representació.

DAVID RUANO

Rafael Duran dirigeix 
amb bon pols un 
complex muntatge 
amb quatre ambients
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