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PREMIS DE CIRC

14 candidats  
per als Zirkòlia
Catorze espectacles circenses dels 
49 presentats han quedat finalistes 
dels II BBVA Gran Premi Zirkòlia que 
aquesta edició ofereix una gira per 
Catalunya i 16.000 euros, 2.000 més 
que en l’anterior. Els guanyadors es 
donaran a conèixer el dia 29 en una 
gala a l’Auditori de Barcelona on ac-
tuaran alguns dels artistes premiats 
l’última vegada, com Rhum i Cia i el 
Circ Pistolet. 

NOU ÀLBUM

Mortadel·lo està 
d’‘¡Elecciones!’
¡Elecciones!, el nou àlbum dels po-
pulars personatges de còmic 
Mortadel·lo i Filemó, del dibui-
xant Francisco Ibáñez, sortirà a la 
venda el pròxim 4 de novembre. 
En aquest, que es publica setma-
nes abans de les eleccions generals 
espanyoles, la inseparable parella 
de detectius de la TIA es presenten 
als comicis pel Partit Mortadelista 
Filemonero Español.

PROGRAMACIÓ

79 obres al 
Tantarantana
El Teatre Tantarantana de 
Barcelona portarà a escena 79 
espectacles durant la tempora-
da 2015-16, en què seguirà apos-
tant per les companyies indepen-
dents i potenciarà el segon espai, 
l’Àtic 22. El teatre continuarà ai-
xí mateix  amb el CICLÒ, el projec-
te de companyies en residència 
i també les jam sessions actorals i 
concerts.

Encara que la societat sembla anes-
tesiada després de dècades acostu-
mada a compartir el dinar i el so-
par amb els horrors dels noticia-
ris, el Lliure va aixecar ahir a la nit 
el teló de la temporada amb dos 

monòlegs que retraten precisament 
temes que el públic ja coneix però 
que adquireixen una altra dimen-
sió en el teatre. CrecEnUnSolDéu, pro-
tagonitzat per una convincent Ro-
sa Maria Sardà, que va ser aclamada 
en l’estrena a la seu de Gràcia, sub-
mergeix l’espectador en l’enquistat 

MARTA CERVERA
BARCELONA

Del noticiari al teatre
Rosa Maria Sardà va emocionar ahir el públic amb ‘CrecEnUnSolDéu’ H Míriam Iscla ofereix avui ‘Dona no reeducable’ 

conflicte entre israelians i palestins. 
Dona no reeducable, interpretada per 
Míriam Iscla i que s’estrena avui, se 
centra en la compromesa periodis-
ta russa Anna Politkóvskaia, assassi-
nada el 2006. Les dues peces, dos in-
tensos banys de realitat, són de l’ita-
lià Stefano Massini (Florència,1975), 
a qui Lluís Pasqual, director del Lliu-
re i responsable dels dos muntat-
ges, considera la nova veu d’Europa. 
«Des de Koltés no havia vist ningú 
que escrivís amb tanta força», afir-
ma Pasqual. Massini, que va ser aju-
dant de Luca Ronconi i avui porta les 
regnes del Piccolo de Milà, es va do-
nar a conèixer amb Lehmann Trilogy, 
basada en la història d’una conegu-
da família de banquers.
 «Com passa en el bon teatre, 
Massini té la capacitat d’explicar co-
ses per dures que siguin a partir de 
la poesia. Té una temperatura poè-
tica que, malgrat la duresa del que 
exposa, aconsegueix que la gent ho 
comparteixi, amb un llenguatge nor-
mal i comprensible», diu Pasqual. I 
apunta que en català es perd el joc 
de paraules que Massini fa amb el tí-

Senzillament exposa una sèrie de 
coses en aquesta ficció que segur 
que la realitat supera», diu Sardà, 
encantada d’haver tornat a posar-
se a les mans de Pasqual. 
 Dona no reeducable, el monòleg 
de Míriam Iscla rendeix homenat-
ge a la valentia i integritat d’Anna 
Politkóvskaia. S’inicia amb l’arri-
bada de la periodista a Txetxènia i 
narra, a partir dels seus escrits i ar-
ticles, l’infern de la guerra i els abu-
sos per part dels dos bàndols en el 
conflicte. Tracta els 10 últims anys 
de la seva vida. «Sens dubte va ser 
una persona molesta, amb una in-
solència magnífica», afirma Iscla, a 
qui ha costat trobar el to adequat. 
«És un personatge difícil d’inter-
pretar i d’escoltar. Aquesta obra 
és molt política i has d’interpel·lar 
el públic de manera molt directa, 
com ella feia». 
 Els dos textos van al gra, atra-
pen i encongeixen el cor. Aquesta 
setmana les obres es podran veure 
de forma alterna al Lliure de Grà-
cia. Només dissabte serà possible 
disfrutar-les en sessió doble. H

tol CrecEnUnSolDéu que en italià es-
criu Credoinunsol-odio. «Massini té 
una manera molt especial d’expli-
car i construir el relat», va dir Sardà 
al presentar el muntatge. L’actriu 
ofereix una magnífica interpreta-
ció a l’encarnar davant d’un faristol 
tres personatges únicament empa-
rada per la il·luminació: una profes-
sora universitària jueva especialis-

ta en història hebraica, una estudi-
ant musulmana de la franja de Gaza 
i una nord-americana que treballa 
per a l’exèrcit del seu país. Cap es co-
neix entre si, ni intercanviaran mai 
cap paraula. Només coincidiran en 
una ocasió, en un bar. «L’autor no 
confronta ni compara les seves ra-
ons o visions per saber qui té raó. 

Lluís Pasqual obre 
temporada amb 
Stefano Massini, 
a qui considera la 
nova veu europea

EL LLIURE ALÇA EL TELÓ A GRÀCIA AMB DOS MONÒLEGS SOBRE L’ACTUALITAT

ROS RIBAS ROS RIBAS

Rosa Maria Sardà es desdobla en tres personatges a l’obra. Míriam Iscla encarna la periodista russa Anna Politkóvskaia.


