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El festival independent del Va-
llès, Embassa’t, posarà en marxa 
el seu nou format Districte Em-
bassa’t aquest dijous. La iniciati-
va consisteix en dos concerts sota 
terra, un el dijous 29 de novembre i 
l’altre el 21 de desembre. El primer 
es farà dins de l’estació d’FGC de 
la Creu Alta, i el segon, a l’estació 
de Renfe de Plaça Espanya.

Els dos concerts, que es faran a 
les 7 de la tarda, tindran un regis-

Avui dimarts se celebra una 
nova edició del cicle de taules ro-
dones sobre les arts audiovisuals. 
En aquesta ocasió, la tertúlia amb 
el nom El present és femení tracta-
rà sobre el paper de les dones, da-
vant i darrere la pantalla. L’acte 
comptarà amb la col·laboració de 
les veus femenines de la cantant i 
actriu Paula Malia, la directora de 
cinema i televisió Sílvia Quer, i la 
guionista i presidenta dels Guio-
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El festival sabadellenc 
Embassa’t arriba a sota terra

Les dones al cinema a 
‘El present és femení’

J. Mas  •  @jmasroma  #Embassat

Redacció  •  @diaridesabadell  #cinemaDS

tre ben diferent. El primer anirà a 
càrrec de Nara is neus, el projecte 
de la Dj sabadellenca Neus Abe-
llan. El segon concert el farà la 
també sabadellenca Lu Rois amb 
el seu folk minimalista.

Uns concerts en un espai poc 
habitual que serviran per escalfar 
motors i per obrir-se a nou públic 
de cara a la nova edició del festival 
que celebrarà el seu onzè aniver-
sari el proper estiu. 

nistes Associats de Catalunya, 
Carme Abarca. La tertúlia, que 
parlarà del paper de les dones en 
la revolució de la televisió, la mo-
derarà el periodista especialitzat 
en sèries Pere Solà Gimferrer.

La jornada, que se celebrarà a 
l’auditori Vapor Badia a les 6 de 
la tarda, està dins del pla de fo-
ment de les arts audiovisuals de 
Sabadell, i tot i que l’assistència és 
oberta, fa falta inscripció prèvia. 

Un dels centres neuràlgics de 
l’activitat teatral sabadellenca és 
l’Acadèmia de Belles Arts, gràci-
es als muntatges del guionista i 
director Enric Company, que fa 
un any va ressuscitar-ne la secció 
teatral. I ho fa amb èxit de públic 
com va corroborar-se diumenge. 

S’hi representava una obra 
ominosa,  que manté la críti-
ca i denúncia característiques 
contra el règim franquista pre-
eminents en l’obra literària i 
teatral del dramaturg, poeta, es-
criptor i polític Alfonso Sastre 
(Madrid, 1926). Es tracta d’una 
història crua, humana i plena de 
tensió estructurada en escenes 
concises, amb parlaments pu-
nyents i d’estètica realista. Es-
crita l ’any 1954 ,  La mordassa 
presenta l’acció en l’àmbit rural 

En conjunt el 
repartiment 
és equilibrat 
i dinàmic, 
sobresortint 
Tricuera, 
Rodena i Gené

TEATRE  L’auditori de l’Acadèmia de Belles Arts va 
estrenar l’obra ‘La mordassa’ d’Alfonso Sastre, una 
crítica a la censura durant el franquisme

Sobre la decadència de 
l’heteropatriarcat i el franquisme
Albert Ferrer Flamarich  •  @AlbertFFlamari1  #BellesArts 

espanyol a través d’uns per-
sonatges sotmesos a l’auto-
ritarisme i despotisme d’un 
ambient familiar agreujat per 
l’assassinat d’un foraster a 
mans del patriarca.

Sastre hi  evoca dilemes 
morals sobre la culpa i el càs-
tig davant valors com la famí-
lia tradicional. Hi critica la 
decadent figura del pare de 
família, la violència masclista 
i l’abús sexual. Juga amb sim-
bolismes com el temps mete-
orològic entès com a premo-
nició i superstició típica en 
indrets rurals aïllats. Aquest 
fons queda realçat pels per-
sonatges prou definits en les 
seves actituds i odis, que res-
ten emmarcats en el menja-
dor de la llar que és el punt de 
reunió en una posada en es-
cena convincent.

La direcció d’Enric Com-
pany aconsegueix una ex-
posició clara, intensa, amb 
contrastos de registres i cres-
cendos dramàtics que oferei-
xen uns resultats globals sa-
tisfactoris. Els diàlegs entre 
personatges o les escenes de 
conjunt tenen naturalitat i 
un ritme alt, en què les pau-
ses dramàtiques sumen ten-

‘La mordassa’ d’Alfonso 
Sastre. Enric Company, director. 
Carles Tricuera, Isaïes Krappo. 
Montse Gené, Antònia. Joan Ro-
meu, Joan. Zaida Rodenas, Lluïsa. 
Xavi Martínez, Teo. Cristian 
Viso, Alexandre. Marta Carbonell, 
Marta. Carlos Ventura, Comissari. 
Quirze Casablancas, foraster.
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sió a l’ambient. En conjunt, 
el repartiment és equilibrat 
i dinàmic, sobresortint-ne 
les actuacions de Carles Tri-
cuera, com a figura centrípeta 
que combina la fúria i la mani-
pulació del narcisista com a 
maneres de ser; Zaida Rode-
nas, com a víctima que pro-
gressa de la desesperació a la 
valentia de qui perd la por; i 
també Montse Gené, com a 
abnegada i beata esposa de 
mirada tan perduda com in-
activa ha estat la seva vida. 

La sessió va rubricar la seva 
essència reivindicativa amb la 
lectura d’un manifest en con-
tra la violència masclista el 
mateix dia en què la causa es 
reivindicava internacional-
ment.

BALL PER A TOTHOM

Els Swingcopats més novells a la caserna

L’escola de ball Swingcopats van organitzar aquest diumenge el 
Vermut Beginners al pati de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. 
L’objectiu era celebrar una trobada entre els professors i els ballarins 
més novells de l’escola per posar a prova les seves habilitats en una 
festa per a tothom. / ÓSCAR ESPINOSA


