
Rosa Maria Sardà i Ramon Ma-
daula protagonitzen un aferrissat
combat cos a cos sobre l’escena-
ri a l’obra El dubte, que aquest cap
de setmana arriba al Kursaal de
Manresa en un nou lliurament del
Toc de Teatre del primer semes-
tre de l’any. El muntatge, dirigit per
Sílvia Munt, planteja una reflexió
sobre els límits de la sospita i les
conseqüències que comporta la
difamació quan passa per sobre
de les evidències necessàries per
condemnar una persona. 

El text de John Patrick Shanley
(Nova York, 1950) se situa en una

escola catòlica del barri nova-
iorquès del Bronx. L’escena té lloc
als anys 60 i enfronta dues perso-
nalitats de caràcter fort, la impla-
cable germana Aloysius i l’apa-
rentment desconcertat pare
Flynn. Sense presentar d’entrada
cap prova d’allò que està afir-
mant, la monja escampa la sospita
de la pederàstia i pretén que el
professor deixi la seva feina.

Mar Ulldemolins, en el paper
de novícia i mestra jove, i Nora Na-
vas, com a mare del nen suposa-
dament agredit sexualment per
Flynn, completen el repartiment
d’una peça que es va estrenar en
la darrera edició del Festival Grec
de Barcelona, concretament al
Teatre Poliorama. L’obra va gua-
nyar el Pulitzer i el Tony a la mi-
llor proposta d’arts escèniques el
2005, i tres anys després va co-
nèixer la seva adaptació cinema-
togràfica amb Meryl Streep i Phi-
llip Seymour Hoffman en els dos
rols principals.

Cadascun dels quatre perso-

natges que intervenen en la peça,
que adopta a estones l’aire d’un
thriller, representa una posició
davant d’un mal que la cartellera
barcelonina ha tractat recent-
ment en obres com Oleanna i El
principi d’Arquímedes, entre d’al-
tres. En una societat on la infor-
mació s’ha convertit, alhora, en un
motor de coneixement però tam-
bé de soroll que crea confusió, la

dinàmica del rumor i la sospita ali-
menta les més baixes passions hu-
manes i subverteix els principis
elementals de la lògica i de la
pressumpció d’innocència.

Sardà encarna una figura hu-
mana que sembla moguda més
per les conviccions ideològiques
que per la justícia. Enfront seu,
Madaula interioritza el paper d’un
home calumniat que assisteix al
procés amb astorament. Ullde-
molins representa el dubte d’una
noia jove que no veu on és la ve-
ritat. Per la seva banda, Navas, la
mare del nen Donald Miller, cor-
prèn amb una posició davant dels
fets que anteposa les possibilitats
que se li obren al seu fill a l’esco-
la a l’assumpció de la sospita.

La condició humana davant el
mirall de les seves misèries. Dub-
te qüestiona la moralitat dels qui
són indicats per la societat com a
referents al mateix temps que
qüestiona els mecanismes d’e-
quitat que s’estableixen en les co-
munitats justes.
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d’Entrada Escenaris

El Toc de Teatre del Kursaal porta a Manresa dues funcions de «Dubte», amb Rosa Maria
Sardà i Ramon Madaula enfrontats per un presumpte cas de pederàstia en un col·legi del Bronx


La implacable ombra de la sospita

La figura de Rosa Maria Sar-
dà és una de les més recone-

gudes de l’escena catalana. En els
darrers temps se l’ha pogut veure
a casa nostra en muntatges com
«La casa de Bernarda Alba»
(2009) i «Sagarra dit per Rosa Ma-
ria Sardà» (2011 i 2012), a més de
«Dubte» (2012 i 2013). Precisa-
ment en la funció del 19 de juliol
de l’any passat d’aquesta darrera
obra, l’actriu va interrompre els
aplaudiments del públic per adre-
çar-los unes paraules en contra de
la pujada de l’IVA en el sector de la
cultura del 8 al 21%, una mesura
polèmica decretada pel govern es-
panyol del Partit Popular. Els es-
pectadors van reaccionar a la pro-
clama posant-se dempeus i Sardà
va acomiadar la vetllada amb el
puny enlaire, en una clara actitud
reivindicativa.
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Un gest contra
l’augment de l’IVA

CARMELA, LILÍ, AMANDA
Divendres i dissabte, a les 22
h; diumenge, a les 19 h. La his-
tòria del segle XX és un recorre-
gut per la guerra i l’horror. Però
malgrat això, moltes persones
van dedicar la seva vida a lluitar
per la llibertat. Entre elles, moltes
dones que, sovint amagades per
l’hegemonia masculina dels es-
deveniments, van assistir a
aquests combats des de la trin-
xera de la vida quotidiana però
sense defallir. L’espectacle que
es pot veure aquest cap de set-
mana al Teatre de l’Aurora home-
natja aquestes figures femeni-
nes, anònimes, a través de can-
çons que han creat un imaginari
col·lectiu de reivindicació i femi-
nitat. Sota la direcció de Marc
Chornet, la interpretació va a cà-
rrec d’Isabel Soriano, Noèlia Pé-
rez i Neus Pàmies. En finalitzar la
funció d’avui, es farà una xerrada
amb la companyia. Igualada (Te-
atre de l’Aurora). 15 euros
(consultar descomptes a
www.teatreaurora.cat).

LA FILLA DEL MAR
Dissabte, a les 22 h. El Grup de
Teatre Xalana celebra un quart
de segle de vida amb l’estrena de
La filla del mar, un dels títols em-
blemàtics de la producció escèni-
ca d’Àngel Guimerà. Ambientada
en el món mariner, la peça com-
pleta la trilogia de la màxima ple-
nitud creativa de l’autor, que in-
clou Terra baixa (representada
per Xalana el 1994) i Maria Rosa
(2009). Assumpta Pérez i Mireia
Cirera són les directores del mun-
tatge, que interpreten Judit Agui-
lera (Filomena), Juanma Rodrí-
guez (Rufet), Raquel Fresno (Lluï-
seta), Alvaro Sanjuan (Mòllera),
Núria València (Caterina), Damià
Casajuana (Cinquenes), Annabel
Almagro (Mariona), Guillem Cirera
(Pere Màrtir) i Assumpta Pérez
(Àgata). Sant Joan de Vilatorra-
da (Cal Gallifa). 10 euros (ven-
da a taquilla).

MÉS PROPOSTES

L’ESPECTACLE

Teatre Kursaal. Passeig Pere III, 35. Manre-
sa. Dies: dissabte, a les 21 h; diumenge, a les
18 h. Entrades: 25 euros. Carnet Galliner i
majors de 65 anys: 20 euros. Menors de 25
anys: 6 euros. Directora: Sílvia Munt. 
Autor: John Patrick Shanley. Intèrprets:
Rosa Maria Sardà, Ramon Madaula, Nora Navas
i Mar Ulldemolins.

Dubte

Rosa Maria Sardà i Ramon Madaula formen l’explosiu duet protagonista de l’obra «El dubte»

DAVID RUANO

Mar Ulldemolins i Nora Navas
completen el repartiment
d’un muntatge que es va
estrenar al Festival Grec

El text, que va guanyar el
Pulitzer i el Tony del 2005,
s’ubica en una escola religiosa
de Nova York als anys 60

«Dubte» posa sobre la taula
una reflexió al voltant de les
dinàmiques de la sospita i la
condició humana

Dubte


