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Ramon Madaula i Rosa Maria Sardà en una escena de Dubte, al Poliorama

Una escena de Metamorphosis

JUSTO BARRANCO

Barcelona

H
a triomfat a
Broadway, ha
guanyat el Pulit-
zer i el Tony a la
millor obrade tea-

tre i ha arribat a Hollywood pro-
tagonitzada per Meryl Streep i
Philip Seymour Hoffman. Però
encara no havia estat representa-
da a Barcelona. Ara sí. Dins del
festival Grec, aquesta nit s’estre-
na al teatre PolioramaDubte, una
obra de JohnPatrick Shanley am-
bientada en una escola catòlica
del Bronx dels anys seixanta.
Una escola on bufen aires de can-
vi i a la qual, a partir d’una sospi-
ta de pederàstia, s’enfronten un
sacerdot progressista, el pare
Flynn, i la conservadora germana
Aloysius, que s’ocupa de dirigir
el centre amb mà de ferro.
El resultat és “una obra que

parla de l’ambigüitat del bé i del
mal, de l’ànima humana, de les
mil cares de la veritat, de com és
de complicat jutjar, viure. I que
diu que dubtar és de savis, i això
és saludable”, explica Sílvia

Munt, que fa temps que volia diri-
girDubte. I que per portar-la a es-
cena ha triat primeres espases:
Rosa Maria Sardà és la inflexible
germana Aloysius, Ramon Ma-
daula encarna el pare Flynn,Mar
Ulldemolins és la innocent ger-
mana James i Nora Navas la se-
nyora Miller, mare de Donald,
primer estudiant negre del cen-
tre i del qual suposadament ha
abusat Flynn.
Viure en un món de fes i abso-

luts, abocant opinions basades en
prejudicis, és menys complicat,
diu Munt, però justament és el
que l’obra qüestiona. En aquest
mateix sentit, la directora recupe-
ra una frase de Pla: “És més difí-
cil descriure que opinar, infinita-
ment més: en vista d’això, tot-
hom opina”. En canvi a Dubte,
diu, “tens la sensació que l’autor
et tracta com a un ésser intel·li-
gent, hi ha esgrima dialèctica, els
personatges estan plens de mati-
sos. L’obra arrenca a partir d’un
sermó de Flynn en el qual parla
de la crisi de fe, però recordant
que qui està perdut no està sol. I
el subtítol de l’obra, apunta, és
Los canallas duermen en paz, títol

d’un film de Kurosawa. Per mi
significa que si ets conscient de
la vida, del que passa, segura-
ment no puguis dormir bé. Dorm
bé qui no és vulnerable al dolor, a
les inseguretats, el que no dubta.
I quan dubtem, com a la crisi ac-
tual, hi ha un sentiment comú de
solidaritat”.

Metamorfosi acrobàtica. A més
de Dubte, el Grec celebra avui
una altra estrena important i
molt refrescant: la Metamorpho-
sis del grup de teatre islandès
Vesturport, premiat l’any passat
amb el premi Europa de Noves
realitats escèniques. Només es re-
presentarà tres dies, fins dissab-

te, al Teatre Lliure, però sens
dubte és una de les cites obliga-
des del festival. Amb música de
Nick Cave i Warren Ellis, els is-
landesos adapten l’obra de Kafka
a la seva manera de fer física i es-
pectacular, amb el seu cap indis-
cutible, Gísli ÖrnGardasson (que
interpretava el líder dels Hasas-
sin a Prince of Persia), convertit
en l’enorme insecte que va imagi-
nar Kafka sense necessitat de cap
maquillatge, pul·lulant sense difi-
cultats per parets i sostres –va
ser membre de l’equip nacional
de gimnàstica del seu país– i ofe-
rint un recital d’emocions que
van de l’absurd a la gran solitud
que viu el seu personatge.c
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SílviaMunt enfronta RosaMaria Sardà
i RamonMadaula a ‘Dubte’, dins del Grec
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