
22   Dijous 22 i Divendres 23 de novembre del 2018

Oci, temps lliure, 
vida & cultura

Aquest divendres s’estrena a 
l’auditori de l’Acadèmia de Belles 
Arts l’obra La mordassa, d’Alfon-
so Sastre. Està dirigida per Enric 
Company, que també és director 
de la companyia de teatre de Be-
lles Arts. 

L’espectacle explica la histò-
ria d’una família al sud de França 
que s’enfronta a l’opressió del cap 
de família. L’objectiu de Sastre, 
però, anava més enllà, ja que l’obra 
pretenia criticar la censura que es 
patia durant el franquisme. Publi-
cada el 1954, Sastre va escriure-la 
després que el règim censurés de-
senes d’escrits seus. Fart d’aquest 
control, l’escriptor va decidir 
tractar la mateixa censura que ell 
patia en una obra seva. “Sastre va 
fer una obra amb un missatge sub-
terrani”, afirma Company. “Cada 
personatge representa una de les 
parts que hi ha dins d’una dicta-
dura: el pare opressor, la filla jove 
que vol un canvi... El que vol la filla 
és treure’ls d’aquest pou”, assegu-
ra el director. 

Segons Company, “la censura 
no ha marxat mai, només s’ha dis-
simulat durant uns anys i ens hem 
pensat que això ja estava”, i afe-
geix que “si, actualment hi ha un 
augment de la censura en molts 
àmbits és perquè els que l’apli-
quen tenen por que les coses can-
viïn”. Creu, a més, que la situació 
actual va més enllà del procés ca-
talà i que aquesta censura és pre-
sent també a molts altres punts 
de l’Estat espanyol. “Quan algú es 
rebel·la s’emprenyen”, sentencia 
el director.

Tot i que la temàtica segueix 
molt present avui dia, Company 
reconeix que no ha triat l’obra 
“perquè tingui una lectura lliga-
da amb l’actualitat”, ja que explica 
que “si ens ho fiquem a analitzar, 
tot es pot acabar lligant a l’actuali-
tat”. “Si l’he triat ha sigut per bus-
car públic amb gustos diferents”, 
explica el director. Si bé la tem-
porada passada van optar per una 
obra de text dur, i a la primera van 
fer una representació de la Guer-
ra Civil, ara han escollit un drama. 
“L’objectiu és tocar els diferents 
gèneres per apropar-nos a tots els 
públics possibles”, diu.

D’altra banda, Company re-
corda que començar una compa-

nyia lligada a Belles Arts no va ser 
un projecte fàcil d’arrencar. “Tot 
i la gran oferta de teatre que hi ha 
a Sabadell, a vegades costa entrar 
a col·laborar amb alguns teatres o 
companyies”, afirma, “així que vam 
pensar que era necessari oferir al-
ternatives al públic i als actors”. 

Des de Belles Arts no només 
es volen limitar a crear les seves 
obres de teatre, sinó que volen do-
nar vida a l’espai de l’auditori, i te-
nen previst portar una companyia 
de fora un cop al mes perquè pre-
senti el seu espectacle. La prime-
ra serà el 16 de desembre i si funci-
ona tiraran la iniciativa endavant. 
De moment, l’auditori de Belles 
Arts l’ocuparà La mordassa a partir 
d’aquest divendres fins al diumen-
ge 2 de desembre, que farà l’última 
funció. 
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L’obra oferirà cinc 
funcions. Les tres 
primeres, aquest 
cap de setmana, 
i les següents, 
el dissabte 1 i 
diumenge 2 de 
desembre

Company: 
“Sastre va fer 
una obra amb 
un missatge 
subterrani”

TEATRE  Enric Company dirigeix l’estrena de ‘La 
mordassa’, de la companyia de l’Acadèmia de Belles 
Arts. L’obra d’Alfons Sastre té com a missatge la 
crítica al control i l’opressió franquista

“La censura no
ha marxat mai”
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No t'ho perdis...

L’autor del llibre ‘La hispanibundia’, 
Mauricio Wiesenthal, parlarà aquest 
divendres a les 8 del vespre sobre el seu 

assaig a Librerío de la Plata. L’autor 
analitza l’evolució de la nostra societat 

a través dels segles i busca compren-
dre com això configura la societat 
actual de la qual tots formem part.

Mauricio Wiesenthal,  
a Librerío de la Plata


