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T
LES ACTRIUS ROSA MARIA SARDÀ I MÍRIAM ISCLA ENS DONEN A CONÈIXER EL TEATRE COMPROMÈS DE L’ITALIÀ

STEFANO MASSINI I OBREN LA TEMPORADA DEL LLIURE AMB DOS MONÒLEGS DIRIGITS PER LLUÍS PASQUAL

Màrtirs de la fe, de la veritat i del terror

Al Teatre Lliure no estan per
bromes. Bé: una mica sí que
ho estan, tenint en compte
que aquesta mateixa setma-
na torna al Lliure de Mont-
juïc l’espectacle de T de
Teatre Premis i càstigs, que
té unes finalitats eminent-
ment humorístiques.
Però al Lliure de Gràcia,

Lluís Pasqual ha optat per
començar ben fort, amb du-

R. OLIVER

Rosa Maria Sardà i Míriam Iscla, dues bèsties escèniques enfrontades a dos monòlegs del tot bestials. FOTOS: ROS RIBAS

en nom de Déu i el terror
exercit en nom del go-
vern, formen part d’un tot,
d’una exasperant quotidia-
nitat amb quelcom de car-
reró sense sortida. I quan
algú intenta analitzar mas-
sa a fons les complicitats
que s’amaguen darrere del
terror, és possible que aca-
bi mort d’un tret a la porta
de casa seva i al costat de
les bosses del súper, com li
va passar a la periodista
russa Anna Politkóvskaia,
que aquí ens parla a través
de Míriam Iscla.

Unmemoràndum i tres religions
Qui conegui els articles de
Politkóvskaia i recordi el
seu assassinat l’any 2006,
ja sap que l’escenari cap al
qual ens condueix Dona no
reeducable és el d’una Re-
pública de Txetxènia que
ara mateix –ja veurem quant
dura– sembla trobar-se en
una relativa calma. Però que
en les dues darreres dècades
ha patit dues guerres salvat-
ges mitjançant les quals el

CRECENUNSOLDÉU / DONA NO REEDUCABLE

DE STEFANOMASSINI. DIR.: LLUÍS PASQUAL. INT.: ROSA MARIA SARDÀ
(‘CRECENUNSOLDÉU’) I MÍRIAM ISCLA (‘DONA NO REEDUCABLE’). FUNCIONS:
‘CRECENUNSOLDÉU’, 26/9 I 3/10, 17.30H; 30/9 I 2/10, 20.30H. ‘DONA NO
REEDUCABLE’: 25 I 29/9 I 1/10, 20.30H; 26/9 I 3/10, 21H (I TAMBÉ DEL 15 AL
22/6). LLOC: TEATRE LLIURE GRÀCIA. MONTSENY, 47. METRO: FONTANA (L3).
TEL.: 932 387 625. PREU: 15-29€; PAQUET MASSINI: 19€ PER ESPECTACLE.

EL SOL DE LA TARDA BAIXA LENTAMENT SOBRE ELS
ARROSSARS, CONVERTINT-LOS EN UN IMMENS MIRALL
ON ES FONEN TERRA, AIGUA I CEL. EM DEIXO EMPORTAR

PER LA DELICADA MÀGIA D’AQUEST INDRET.

AQUÍ COMENÇA TOT.

www.terresdelebre.travel • terresdelebre@dipta.cat • Tel. 977 444 447

Comença en una antiga barraca que ens parla de
tradicions oblidades. Compartint una tarda ambgent
acollidora i vital. Passejant per viles encantadores
envoltades de camps. O gaudint en silenci demuntan-
yes que semblen miradors sobre la immensitat.
El viatge comença a les Terres de l’Ebre. Viure’l
només depèn de tu.

es propostes tan indepen-
dents com absolutament
complementàries, perquè
les dues estan signades per
Stefano Massini (que a
més a més d’haver-se con-
vertit en un nom destacat
de la nova dramatúrgia ita-
liana, ha passat a conver-
tir-se alhora en director ar-
tístic del llegendari Piccolo
Teatro di Milano després
de la mort de Luca Ronco-
ni), han estat traduïdes i di-

rigides pel mateix Pasqual,
i les dues es presenten en
forma de monòleg.
Com a mínim a casa nos-

tra, perquè, quan el Picco-
lo estreni el seu muntatge
de l’obra el mes de desem-
bre vinent, els tres perso-
natges del text que aquí in-
terpreta tota soleta la gran
Sardà seran interpretats per
tres actrius diferents. Però
és que aquests dos textos
comparteixen també la seva

voluntat de fer-nos viatjar
cap a escenaris brutals en
els quals la violència esta-
tal i la violència antiesta-
tal, el terrorisme practicat
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Anna Alarcón es transforma en Sarah Kane de forma visceral. FOTO: ANNA SOLER HORTA

“El fet de ser mortal m’ha de-
primit tant que he decidit su-
ïcidar-me”. Sarah Kane deixa
anar aquesta aclaparadora
conclusió gairebé al principi de
la que va acabant sent la seva
darrera obra. I com que el que
ve després resulta tan colpidor,
igual com el llenguatge que uti-
litza Kane per excavar i treure
a la llum cadascun dels seus ra-
cons foscos per poder-los con-
templar en primer lloc ella ma-
teixa des d’una certa distància,
i per llançar-los després cap als
lectors i/o espectadors perquè
també ells puguin valorar fins
a quin punt es senten reflec-
tits en aquests racons foscos,
és possible que quan acabi la
representació ja no recordem
aquella frase.
Però cal fer-ho, perquè en

gran mesura aquí està la clau
de l’angoixa: la de Kane i la de
tantes altres persones que han
seguit el seu mateix itinerari.
És la insuportable evidència de
l’extinció imposada la que tants
cops porta a l’extinció voluntà-
ria, com si aquesta fos d’alguna
manera un acte vital contra la
mort pel simple fet de respon-
dre a una decisió personal. I és
que, si alguna cosa deixa clara
Kane al llarg del seu punyent
soliloqui, és precisament que
el seu desig de mort no és al-
tra cosa que un desig de vida:
de la vida que no pot viure i no
pot sentir, de tot l’amor que no
pot rebre ni pot donar, malgrat
estar desitjant fer tant una co-
sa com l’altra. Tal com diu Anna
Alarcón, aquest és en el fons un

text “d’una lluminositat que cri-
da desesperadament a la vida.
Per això, Kane parla constant-
ment de la necessitat vital”.

Això no és pas un SOS
Aquest tema també el deixa
molt clar Kane, quan manifes-
ta la seva intenció de matar-se
amb una sobredosi, tallant-se
les venes i penjant-se després,
no fos cas que es quedés a mit-
ges i algú pogués interpretar el
seu acte com una crida d’aten-
ció per ser salvada.
Per Kane, no existeix altra sal-

vació que aquest final ineludi-
ble. En Kane, no hi trobareu pas
la més mínima ombra de dubte.
Ni en Kane ni en la magnífica,

matisada, arriscada i commove-
dora versió de Kane que ens ofe-
reix Alarcón. Aquí teniu una d’a-
quelles interpretacions que seria
pecat teatral mortal deixar-se
perdre. Una interpretació que,
d’altra banda, ens arriba servi-
da dins un espectacle capaç de
transmetre aquell difícil equilibri
entre l’arrauxada lucidesa i el
llampec al·lucinat que requereix
un text com el que tenen entre
mans el director Moisès Maicas
i un Iván Morales que en aquest
cas exerceix funcions de col·la-
borador en la direcció. Tots dos
han tingut l’encert de confiar
l’espai escènic de la proposta a
Toni Giró. I el paper que aquest
artista visual juga en el muntat-

ge resulta sens dubte essencial.
Giró ha creat un rectangle amb

el públic situat a tres bandes
que resulta alhora inquietant-
ment inhòspit i sorprenentment
reparador, com ho poden ser
les mateixes paraules de Kane.
Un espai que eludeix qualsevol
temptació de realisme i que es
veu sotmès a les constants fluc-
tuacions d’una il·luminació que
recorre a l’aspra fredor del neó
quan la classe mèdica i la farma-
cologia psiquiàtrica entren en
joc. Tot plegat, mentre la Sarah
seu en una butaca a mig camí
entre la cadira elèctrica on es
poden aplicar electroxocs i l’ins-
trument de tortura.
La Seca Espai Brossa
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

ENCARA NO ETS SUBSCRIPTOR DE ?

TRUCA AL 93 183 26 26. TENIM UNA OFERTA PER A TU!
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GAUDEIX ARA D’UN

I DE MOLTES MÉS OFERTES EXCLUSIVES

2X1 EN ELS

Kremlin ha intentat tallar les
ales als anhels independen-
tistes dels txetxens, i que
alhora han donat lloc a la ir-
rupció d’un potent moviment
terrorista que ha perpetrat
atemptats tan devastadors
com ara l’assalt al Teatre
Dubrovka deMoscou.
Massini presenta el seu ho-

menatge a la periodista russa
que era incapaç de callar da-
vant les barbaritats comeses
per la seva pròpia pàtria en
forma de memoràndum ple
d’horror i lúcides i pessimis-

tes reflexions. Però, per apro-
par-se a l’altre escenari alta-
ment conflictiu que ens espera
al Lliure, Massini prefereix
recórrer a tres veus de fic-
ció que corresponen a les tres
religions presents en aquest
escenari. Que no és altre que
el d’aquella segona intifada
que va esclatar al setembre del
2000, arran de la gens opor-
tuna visita que Ariel Sharon
va fer a l’esplanada de les mes-
quites de Jerusalem…
A CrecEnUnSolDéu hi te-

nim una aspirant a màrtir en
nom d’Al·là, un dona jueva
que intenta separar la refle-
xió intel·lectual de la ràbia i
la por viscerals, i una visitant
amb uniforme militar bateja-
da en la fe cristiana. I el destí
de les tres està irremeiable-
ment entrellaçat.

L’ESCENARI CAP AL
QUAL ENS CONDUEIX
‘DONA NO REEDUCABLE’
ÉS EL D’UNA REPÚBLICA
DE TXETXÈNIA QUE ARA
MATEIX SEMBLA ESTAR EN
RELATIVA CALMA


