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Drama
Dubte: Rosa Maria Sardà i Ramon Madaula.

Lleida. Teatre de la Llotja. Divendres, 22 de fe-
brer. 21.00 h. Preu: 38 € (Amic, 32 €).

Meryl Streep i Philip Seymour
Hoffman van ser nominats a
l’Oscar el 2008 en l’adaptació
cinematogràfica d’una obra que
va néixer als escenaris de Bro-
adway quatre anys abans. Des-
prés de molts esforços, Ramon
Madaula va aconseguir els drets
per estrenar Dubte en català,
acompanyat d’un repartiment
d’excepció: Rosa Maria Sardà,
Nora Navas i Mar Ulldemolins,
dirigits per Sílvia Munt. El mun-
tatge arribarà divendres a la
Llotja.
‘Dubte’ parla de l’escàndol de la
pederàstia a l’Església.
La pederàstia és el pretext per
explicar una història que pre-
tén fer dubtar l’espectador, ja
que hi ha un presumpte cas de
pederàstia que mai sabrem si és
veritat o mentida.Aquesta situ-
ació serveix per veure com es
posiciona la gent i tots els pre-
judicis que comporta aquest fet.
És una lliçó sobre el comporta-
ment humà davant d’un fet ab-
solutament reprovable. Davant
d’un cas així, s’obliga l’especta-
dor a dubtar.
Resulta una obra dura?
No, no, gens. Fins i tot té pinze-
llades d’humor.Crec que és molt
amena. Els autors nord-ameri-
cans en general fugen força de
proposar llaunes a l’espectador
i d’escriure grans tesis intel·lec-
tuals, com podria passar amb
autors europeus contempora-
nis. Escriuen molt pensant en
l’espectador, perquè passi una
bona estona, encara que no es
tracti d’una comèdia.
No resulta arriscat ara oferir un
muntatge de text en lloc d’una
comèdia?
No, no. L’obra està molt ben
construïda i va creant una intri-
ga en els espectadors, que vo-
len saber com acabarà, si és ve-
ritat, si és mentida... Sempre he
intentat fer obres que no donin
lliçons, sinó que, sobretot, facin
passar una bona estona al pú-
blic. Si a més fan reflexionar,
doncs millor. Si aconseguim que
la gent es distregui durant hora
i mitja, ja em considero ben pa-
gat.
Prejudicis, presumpció de cul-

pabilitat, falta de credibilitat...
Sembla un retrat de la situació
política que actualment viu el
país.
Sí.Avui les certeses s’han aca-
bat en tot.A aquest país li feia
molta falta viure aquesta gran
catarsi política, de la qual aprèn
tothom, tant els polítics com els
ciutadans. Potser a partir d’ara
ho posarem tot en qüestió, dub-
tarem més del que ens expli-
quen.
El teatre encara és un bon ins-
trument de crítica social?
No, no. Qui faci teatre per in-
tentar canviar el món està molt
equivocat i normalment acos-
tuma a fer coses que no interes-
sen a ningú. El teatre, l’art en
general, no podrà canviar mai
el món. Dir-ho és una pedante-
ria. El món el poden canviar els
polítics. Nosaltres només po-
dem pretendre oferir una es-
tona de satisfacció estètica o

emocional a l’espectador, que
no és poc.
Els actors diuen que el teatre
sempre ha estat en crisi, però
ara més?
El teatre sempre ha tingut una
tendència al victimisme de la
qual jo he mirat de fugir, per-
què no hem sigut tan víctimes
com ho hem pintat. Hi ha hagut
col·lectius artístics que han pa-
tit molt més, com el dels músics.
Crec que des de la democràcia,
hem estat molt ben tractats. Pe-
rò sí que és veritat que ara ens
ha fet molt mal la pujada de tret-
ze punts de l’IVA, que ha enca-
rit més les entrades. S’ha notat
amb el públic. Havíem aconse-
guit en els últims anys que molts
espectadors anessin al teatre dos
o tres vegades a l’any i ara, en
canvi, només hi van una vega-
da i s’ho pensen molt. La majo-
ria de teatres han vist reduir
molt l’ocupació.

Per cert, és fàcil treballar amb la
Sardà, amb la seua fama deme-
ticulosa, recta i exigent?
La Sardà és una de les grans que
ens queden després de la des-
aparició de la Lizaran.A més,
penso que no se li estan fent els
honors que es mereix, sobretot
a Catalunya. Se li reten més ho-
nors a Madrid que no pas a Ca-
talunya. Però bé, jo mai m’he
trobat en la meua carrera amb
algun dels grans que sigui una
persona fàcil, perquè precisa-
ment per ser genial cal tindre
un caràcter genial. I la Rosa Ma-
ria és una de les grans, i pot ser
la persona més generosa del
món, però en un moment do-
nat, si algú li demana un autò-
graf pel carrer, el pot engegar.
Jo l’admiro, la respecto; és una
bellíssima companya de feina.
Mai hi havia treballat i estic
aprenent moltes coses al seu
costat.

«Sempre miro
d’oferir obres que no
donin lliçons, sinó
que facin passar una
bona estona»

«Els que abans
anaven 2 o 3 cops a
l’any al teatre, amb
la pujada de l’IVA
només hi van una»

«A la Sardà no
li reten a Catalunya
els honors que es
mereix»

DAVID RUANO

RAMON MADAULA protagonitzarà, juntament amb Rosa Ma-
ria Sardà, divendres que ve a la Llotja de Lleida, l’obra Dub-

te, un text clau del teatre contemporani nord-americà en una producció
estrenada a l’últim Festival Grec de Barcelona. El popular actor sa-

badellenc assegura que el teatre, per més “seriós” que sigui, no ha
de pretendre donar lliçons, sinó fer passar-ho bé al públic, que no és
poc en una època com l’actual, en què la majoria dels teatres han per-
dut espectadors a causa de l’augment de l’IVA cultural.

RamonMadaula
❘ ACTOR ❘

«El teatremai podrà canviar el
món, però els polítics sí»

ENTREVISTA


