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Una magnífica 
comèdia de  

cors solitaris 

TEATRE 

‘Heinsenberg’ SALA BECKETT FINS A L’1 D’AGOST 

S
i a vostè li agraden les comèdies sen-
timentals amb perdedors emocionals 
ben escrites, ben dirigides i molt ben 
interpretades, no llegeixi més i vagi 
corrents a comprar entrades per a la 

Sala Beckett, perquè és clar que Heisenberg 
(irònic títol amb el nom de l’encunyador del 
principi d’incertesa) serà un nou èxit de Simon 
Stephens. I diem nou perquè ja el va assolir el 
2015 amb la versió dirigida per Julio Manrique 
d’El curiós cas del gos a mitjanit. El britànic 
Stephens (que actualment imparteix un curs a 
l’Obrador de la Beckett), autor d’una vintena 
d’obres estrenades a tot arreu i sobretot al món 
anglosaxó (Londres i Broadway), té una ploma 
d’or per crear personatges i posar-los a parlar 
amb un immens sentit teatral. I és el cas de la 
Clare Bruns i l’Alex Priest, dos genuïns exem-
plars de cors solitaris que entraran en contac-
te per casualitat. O no? 

Ell és un carnisser de 75 anys sense família 
que rebutja els sentiments i a qui només li fal-
taria cantar el No me vuelvo a enamorar de Ju-
lio Iglesias. Ella és una noia de 40 anys verbal-
ment aclaparadora, amb un punt esbojarrat i 
un toc d’impertinència que arrossega la seva 
solitud i amaga un dolor emocional. Una es-
plèndida Sílvia Bel, a qui el paper li va com 
anell al dit, és en realitat la conductora de la 
major part dels diàlegs, sobretot al comença-
ment, on l’entranyable Pep Cruz fa de magní-
fic espàrring esquiu i introvertit. Una troba-
da accidental i unes altres trobades ja gens ac-
cidentals filen aquesta història que podria aca-
bar perfectament tot ballant un tango. 

La gràcia del text, allò que reté l’atenció i 
fa que seguim els personatges, és justament la 
incertesa del que passarà (tot i que no fa fal-
ta ser Einstein per endevinar-ho), el realisme 
o pragmatisme de la Clare i les dosis d’humor 
que es desprenen. En un espai escènic con-
ceptual i força asèptic, la direcció d’actors de 
Josep Maria Mestres és modèlica i treu el mi-
llor dels dos intèrprets. No seria estrany que 
després de la Beckett la proposta recalés en un 
teatre comercial.e
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El Govern vol el Memorial 
Democràtic a la Via Laietana 

la Prefectura de Policia de Barcelo-
na, sempre que l’Estat el cedeixi. Fa 
força temps que entitats i l’Ajunta-
ment de Barcelona demanen desti-
nar la comissaria, que és propietat 
del ministeri d’Interior, a temes de 
memòria, però la negativa del go-
vern espanyol sempre ha sigut ro-
tunda. La policia ha dit per activa i 
per passiva que no se’n mourà mal-
grat que hi ha una proposició no de 
llei aprovada pel Congrés de Dipu-
tats l’1 de juny del 2017, amb els 
vots de tots els grups excepte el PP, 
per convertir la comissaria en “un 
museu centre memorial, documen-
tal i arxivístic de la repressió fran-
quista”.  

El 2019 el consistori barceloní 
també va aprovar una proposició 
no de llei sobre la reconversió de la 
prefectura amb els vots d’ERC, 
Junts per Catalunya, comuns i so-
cialistes, però el ministeri de l’Inte-
rior tampoc es va sentir interpel·lat 
perquè són proposicions no de llei 
i, per tant, no hi ha l’obligació legal 
de complir-les.  

Des de l’oposició, tant el PSC 
com En Comú Podem han estès la 
mà a Ciuró per impulsar la nova 

llei, que ha indignat els diputats 
del PP, Cs i Vox que formen part de 
la comissió de justícia. Qui més es 
va regirar a la cadira mentre parla-
va Ciuró va ser el representant de 
Vox, Sergio Macián, que va acusar 
el Govern de voler “dividir els ca-
talans entre bons i dolents”. El 
president de la comissió, Jordi 
Orobitg (JxCat), va fet rectificar 
Macián després que insinués que 
els feixistes eren els representants 
d’ERC i JxCat. “El feixisme és la 
utilització de la violència per im-
posar idees. Els que tallen carrete-
res, cremen ciutats i assetgen jut-
ges són en aquella bancada d’allà”, 
va dir el diputat de la formació ul-
tra en referència al lloc que ocupa-
ven els diputats de Junts i ERC a la 
comissió. Arran de l’advertiment 
d’Orobitg, Macián va retirar el co-
mentari. 

Ciuró es va comprometre a con-
tinuar treballant amb les entitats 
per posar fi a la simbologia fran-
quista i va lamentar que la retirada 
del monument a la Batalla de l’Ebre 
de Tortosa estigui temporalment 
aturada per ordre judicial. El Go-
vern tenia previst enllestir-la el 18 
de juliol, just per l’aniversari de 
l’inici de la Guerra Civil, però una 
jutge de Tarragona va paralitzar 
provisionalment les obres perquè 
el Col·lectiu per la Reinterpretació 
del Monument a la Batalla de l’Ebre 
(Corembre) hi va presentar un re-
curs al·legant irregularitats.e

La comissaria és un espai cobejat per entitats memorialistes

La comissaria de Via Laietana, on la conselleria de Justícia vol traslladar el Memorial. PERE TORDERA

MEMÒRIA HISTÒRICA

La nova llei de memòria democràti-
ca catalana va quedar en un calaix la 
darrera legislatura perquè no es va 
poder presentar al Parlament però 
la nova consellera de Justícia, Lour-
des Ciuró, s’ha compromès a fer-hi 
“algunes revisions” i tirar-la enda-
vant. En la seva compareixença da-
vant el Parlament, Ciuró va anunci-
ar algunes de les mesures d’aques-
ta nova llei, com les sancions a les 
manifestacions o exhibicions que 
enalteixin o facin apologia del cop 
militar del 1936, la Guerra Civil i la 
dictadura; i als actes en espais pú-
blics que comportin descrèdit, 
menyspreu o humiliació de les víc-
times de la Guerra Civil o la dictadu-
ra o dels seus familiars.  

Segons la nova llei, les sancions 
seran més dures en el cas d’incom-
plir la resolució que ordena la reti-
rada de simbologia franquista o si es 
destrueixen fosses comunes. La no-
va llei també preveu indemnitzar 
persones que hagin sofert repressió 
o privació de llibertat i facilitar a les 
víctimes de l’espoli franquista docu-
mentació que ho acrediti.  

Ciuró també va insistir en la idea 
de traslladar el Memorial Demo-
cràtic –que ara és al Raval de Barce-
lona– a un lloc “central i emblemà-
tic de Catalunya”, a l’edifici de la 
Via Laietana que actualment acull 
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Pep Cruz i Sílvia Bel a l’obra Heisenberg, a 
la Sala Beckett. SALA BECKETT  

Franquisme 
La nova llei sancionarà els 
actes que facin apologia del 
cop d’estat i de la dictadura
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