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MONÒLEG AL LLIURE DE GRÀCIA

¿Com viure quan el marit ha des
aparegut del mapa però no hi ha 
certificat de defunció? Manca solo la 
doménica narra una solució que s’in
venta una dona en aquest tràngol. 
El Lliure de Gràcia ofereix a partir 
d’avui fins diumenge que ve aquest 
monòleg amb música a càrrec de la 
gran actriu napolitana Licia Magli
etta, fundadora del col·lectiu Teatri 
Uniti, i l’acordionista rus Vladímir 
Denissenkov. 
 L’obra, amb subtítols en català, 
es basa en un relat de Silvana Gras
so ambientat a la segona meitat 
del segle XX, Pazza è la luna (La llu-
na està boja). El text, adaptat i diri
git per l’actriu protagonista, com
bina fantasia, humor negre i mo
ments hilarants. «Borina és una 
dona poc atractiva que es va ca-
sar per poders sense cap més in-
terès que canviar d’estatus, però 
que aviat perd el seu marit», expli
ca Licia Maglietta, que va estrenar 
l’obra el 2009. L’home emigra a 
Austràlia a la recerca de feina i no 
torna a comunicarse amb ella. To
tes les cartes que li envia l’esposa 
són tornades.
 Sumida en uns llimbs legals, 
Borina recorre a la fantasia per re
dissenyar la seva vida. Després de 
comprar metres i metres de tela ne
gra, recorrerà sis cementiris dife
rents per portar flors a sis homes 
de les làpides dels quals ningú se’n 
recorda. Hi anirà puntualment ca
da dia menys el diumenge, com in
dica el títol de l’obra. Però després 
de 30 anys acostumada a ser una 
viuda blanca, la sobtada reaparició 

del marit l’obligarà a aguditzar l’en
giny per poder seguir vivint segons 
les seves pròpies pautes. «Em fasci-
na aquesta història i la manera com 
està escrita. L’autora té una capaci-
tat fantàstica per trobar solucions i 
girs inesperats, mai banals», desta
ca l’actriu. «A més, m’agrada molt 
la forma com escriu perquè les se-
ves paraules tenen autèntica subs-
tància», afegeix. L’obra està escrita 
en sicilià, «però no el sicilià actual 
de Camilleri, sinó un altre que utilit-
za termes arcaics que ni tan sols els 
sicilians comprenen», apunta Ma
glietta, que ja va presentar amb èxit 
l’obra a Madrid i Girona.

Paraules amb música 

L’acció té lloc en un poble del sud 
d’Itàlia. «El que explica aquest con-
te ha passat en molts llocs, en gene-
ral en tots aquelles zones pobres on  
hi ha emigració», comenta l’actriu. 
Usar música d’aires russos li serveix 
per donar una visió més universal. 
Vladimir Denissenkov ha creat mol
tes de les melodies de l’obra. «En re-
alitat tota l’obra està escrita com 
una partitura. La música és el ter-
cer personatge de la peça. A vega-
des em frena, altres serveix per can-
viar d’espai. Amb ella vas d’un lloc a 
un altre». 
 Per a Maglietta presentarla a 
Barcelona és especial. «No venia 
aquí des del 1986 i estic molt emo-
cionada de tornar perquè vaig viure 
a Barcelona en els anys 70 i en tinc 
molt bons records. En aquella època 
estudiava flamenc i vaig viure aque-
lla ebullició teatral tan fascinant que 
es va produir», recorda l’actriu. H
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33 Tragicòmica 8 L’actriu Licia Maglietta i l’acordionista Vladímir Denissenkov, a l’obra.

ATTILIO ULISSE

Una viuda 
blanca 
La gran actriu napolitana Licia Maglietta 
interpreta ‘Manca solo la domenica’ 

PREMI A LA CARRERA

Tavernier, Lleó 
d’Or de la Biennal 
de Venècia
El cineasta francès Bertrand Ta
vernier (Lió, 1941), exponent de la 
Nouvelle Vague, rebrà el Lleó d’Or a 
la carrera durant la 72a edició del 
Festival de Cine de Venècia (del 2 
al 12 de setembre) pel seu cine «ins
tintivament inconformista i valen
tament eclèctic». El director de la 
mostra cinematogràfica, Alberto 
Barbera, va proposar el director de 
Que empiece la fiesta (1975) com a can
didat al prestigiós premi pel fet de 
ser «un autor complet, instintiva
ment inconformista i valentament 
eclèctic».

EL ‘NOBEL’ MUSICAL

Emmylou Harris 
i Evelyn Glennie 
guanyen el Polar
La cantautora nordamericana 
Emmylou Harris i la percussionis
ta clàssica britànica Evelyn Glen
nie van ser distingides ahir a Es
tocolm amb el premi Polar, con
siderat el Nobel de la música. El 
jurat va destacar que «ningú en 
la història de la música popular 
ha fet harmonies com Emmylou 
Harris». En el cas de Glennie, sor
da des dels 12 anys, es destaca que 
«ha ampliat la nostra comprensió 
de què és la música i ens ha mos
trat que s’escolta només parcial
ment a través de l’oïda».


