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L’ombra de la
pederàstia

sobre el capellà
Madaula

EL DUBTE
01. La sospita plana sobre

el capellà (Madaula). Les monges
(Ulldemolins i Sardà) intentaran

esbrinar la veritat . 02. Sílvia
Munt, directora. DAVID RUANO

Sílvia Munt dirigeix a Dubte un re-
partiment estel·lar: Ramon Ma-
daula, Rosa Maria Sardà, Nora Na-
vas i Mar Ulldemolins. L’obra de
John Patrick Shanley mostra un
cas sospitós de pederàstia als EUA.

ulls, no sap què pensar. És el mateix
que li ha de passar a l’espectador.
“L’obra no parla de la pederàstia ni
de l’Església –diu Munt–. És una ex-
cusa per explicar que la realitat té mil
cares, tantes com personatges hi ha a
l’obra. Tots poden ser bons i dolents.
L’obra és un text intel·ligent, fi, arris-
cat, difícil... Una bateria de preguntes
sense respostes. Com deia Josep Pla,
el més fàcil és tenir una opinió, però
el més difícil és descriure la veritat.
L’obra deixa l’espectador en una sub-
jectivitat insòlita perquè prengui la
seva decisió”.

Sardà, amb la seva sornegueria ha-
bitual –“a mi tant me fot tot en
aquesta vida, per lògica natural oste-
oporòsica”, deixa anar–, fa un avís als
espectadors encara més explícit: no
es tracta d’una obra sobre monges i
capellans, ni anticlerical ni espiritu-
al. “L’obra és una paràbola. No m’in-
teressa el que diu, sinó el que vol dir.
Hem d’anar amb compte de no con-

fondre. Per mi, la gent que es
disfressa, que té una vida an-

tinatural, que vol tenir la
raó i que ens diuen com

hem de viure, sem-
pre seran sospito-

sos. Són personat-
ges foscos”, va
afirmar. Ella tam-
poc havia fet mai
de monja, en 50
anys de carrera.

L’obra es basa
en una escola i uns

personatges reals.
Fins i tot John Patrick

Shanley dedica el text a les
monges del seu col·legi del

Bronx, del qual té un gran record.
“Just al contrari del que podríem
pensar. Una mostra més de l’ambi-
güitat de l’ànima humana. És difí-
cil parlar del bé i del mal”, apunta
Munt. I Madaula ho firma: “Per mi,
l’autor el que vol dir és que quan un
ésser humà dubta, és quan és més
persona. Quan tenim certeses és
quan som menys intel·ligents. Que
la pederàstia és reprovable és evi-
dent, es condemna sola. L’autor
parteix d’un cas i mostra com els és-
sers humans ens posicionem al res-
pecte d’això. Mai no sabrem la ve-
ritat, però la gent sortirà del teatre
sent més persona”, promet.e

LAURA SERRA

BARCELONA. Tot i que va estudiar
deu anys als Salesians de Sabadell,
Ramon Madaula mai havia inter-
pretat un capellà. A Dubte serà la
primera vegada que fa de mossèn,
però encarnarà un home sota sospi-
ta: el religiós està acusat de pederàs-
tia. Sílvia Munt va descobrir aquest
text de John Patrick Shanley fa
anys. Es va estrenar el 2004 i el seu
èxit va ser devastador: l’autor va
guanyar el Pulitzer i l’obra es va en-
dur un premi Tony, entre d’altres. El
toc de gràcia va ser, el 2008, l’adap-
tació cinematogràfica dirigida pel
mateix autor, amb Meryl Streep i
Philip Seymour Hoffman, que va es-
tar nominada a cinc Os-
cars. Després d’anys
“enamorada com
mai” del text, Síl-
via Munt el por-
tarà a escena al
Teatre Polio-
rama –a partir
de demà i fins
al 29 de juliol
dins el festival
Grec– amb
“quatre mons-
tres de l’escena”:
Ramon Madaula,
Rosa Maria Sardà, Nora
Navas i Mar Ulldemolins.

L’espectacle se situa en una esco-
la catòlica del Bronx novaiorquès als
anys 60. És l’època posterior al reno-
vador Concili Vaticà II. Un dels cape-
llans de l’escola defensa aquesta Es-
glésia no dogmàtica, que no sigui
emissària de Roma, una Església pro-
gressista. I precisament ell és qui és
acusat d’apreciar en excés precisa-
ment el primer nen negre que entra
a estudiar a l’escola. Navas interpre-
ta la mare del nen, Sardà és la mon-
ja que dirigeix amb mà de ferro l’es-
cola i Ulldemolins és la monja jove i
innocent que encarna el dubte: és
una dona bona a qui aconsellen ser
més desconfiada i que, quan obre els
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“Una gent que es disfressa i vol tenir la raó
sempre serà sospitosa”, diu Rosa M. Sardà

‘Pallarina, poeta i puta’
dispara dards a discreció

Magda Puyo dirigeix el debut tea-
tral de la poeta Dolors Miquel amb
un espectacle crític amb el país, la
sexualitat, el capitalisme i la cultu-
ra. La Seca estrena diumenge Pa-
llarina, poeta i puta dins el Grec.

L.S.

BARCELONA. “No és un espectacle
de poemes ni és un espectacle de
ballet”, avisa d’entrada Magda
Puyo. És un malentès que intenta
evitar la directora pel fet que l’obra
la signa conjuntament amb la poe-
ta Dolors Miquel i la coreògrafa
Mar Gómez. La realitat és que Pa-
llarina, poeta i puta és el debut en
teatre de text de Miquel (autora de
La dona que mirava la tele o Missa
pagesa) i que Mar Gómez ha ajudat
a moure sobre l’escena. Però és
Puyo qui ha adaptat un text original
que es titulava Carn avall (una do-
ble referència carnavalesca i a
l’efecte de la gravetat sobre un cos
madur) i qui l’ha vestit amb les se-
ves ganes d’investigar. “Al teatre
que jo faig hi intento buscar coses

que desconec i em faig preguntes
estètiques i ideològiques. Em sem-
bla que els teatrers necessitem con-
taminar-nos amb artistes d’altres
àmbits”, defensa Magda Puyo.

La Seca acull un espectacle –s’es-
trena diumenge i farà temporada
dins el festival Grec– que té “un
tractament textual i visual que va
més enllà de la paraula i el gest quo-
tidià, amb una poètica pròpia”, diu
la directora. Els personatges prota-
gonistes tampoc són gens convenci-
onals: una arqueòloga amb aspiraci-
ons de ballarina que es fa dona de fer
feines perquè ho considera més dig-
ne (Daniela Feixas), la poeta naci-
onal que simbolitza la cultura ofi-
cial (Tilda Espluga) i una puta que
es fa diputada (i que a més té les for-
mes masculines de Pep Jové).

Les tres dones deambulen per
una escenografia plena de mobilia-
ri domèstic gris atestat d’objectes.
“Mai havia fet servir tant atrezzo
–deia Feixas–. És un espectacle in-
tens però gens difícil de veure”. La
coreògrafa insistia que és “divertit”
i “dramàtic”, i que “no deixa canya
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Daniela Feixas és un dels tres protagonistes: una
ballarina que vol ser dona de fer feines. DENISE KOIRACH

dreta”. Segons Puyo, “és una crí-
tica directa al capitalisme, la se-
xualitat, l’art, la pressió del mas-
cle davant les dones, la cultura, la
política i com nosaltres constru-
ïm el país, tot des d’un punt de
vista poètic”. Dolors Miquel posa
en qüestió tots els rols socials,
fins i tot el d’actor. “Hi ha una sè-
rie d’oficis que estan més anco-
rats en el món real, i hi ha oficis
que ens inventem. El text no ho
critica, ho exposa”, diu Puyo.
Fins i tot Josep Pla i Pablo Picas-
so apareixeran en aquesta gran
catarsi teatral.e

Crítica
Dolors Miquel
qüestiona els
rols socials,
fins i tot
el d’actor

01

La brillant màgia visual de Robert Wilson
públic revela que alguna cosa falla
en la gestió liceista. No és, certa-
ment, una operació que aixequi pas-
sions –l’obra mestra de Claude De-
bussy no es representava des de fa
49 anys–, però el Liceu ha de buscar
nous públics i intentar seduir millor
aquest gran sector d’abonats que ar-
rufa el nas quan surt del repertori
més trillat.

Al delicat univers poètic de Pélle-
as, carregat de simbolismes, li escau
molt bé la filosofia minimalista de
Wilson, el seu domini de l’espai es-
cènic, el subtil joc que proposa a
l’espectador a través de línies geo-
mètriques i un ús màgic de les pers-
pectives, il·luminades amb mestria.
Els personatges romanen pràctica-
ment estàtics –Wilson no deixa que
es mirin ni es toquin– i han d’ex-
pressar els seus sentiments a través
d’una coreografia corporal que obli-
ga els cantants a una duríssima dis-
ciplina en el treball gestual que beu
en les essències del teatre kabuki.

Òpera de passions contingudes,
de tensions i inquietuds, de pre-
guntes sense resposta, banyada
per la llum d’un poeta del color or-

questral com Debussy, que il·lumi-
na amb una música prodigiosa un
drama líric basat en l’obra homò-
nima de Maurice Maeterlinck.
Partitura meravellosa, refinada i
difícil, que l’orquestra del Liceu ti-
ra endavant amb notables resul-
tats gràcies a la meticulosa i acura-
da direcció de Michael Boder en el
seu últim treball com a director
musical del teatre.

Davant la bellesa plàstica i musi-
cal, el resultat vocal es mou a nivells
més discrets. El baríton Laurent
Naouri és un modèlic Golaud, per
experiència, estil i caràcter vocal,
mentre que el seu col·lega Jean-
Sébastien Bou perd una mica de for-
ça en la pell de Pélleas i la soprano
María Bayo no aconsegueix trans-
metre la frescor i l’encant eròtic de
Mélisande, massa pendent d’un tre-
ball corporal que no sempre juga a
favor del cant i li afegeix una moles-
ta artificiositat. El baix John Tom-
linson ofereix un irregular Arkel, de
veu gastada, mentre que complei-
xen amb eficàcia la contralt Hilary
Summers, el baix Kurt Gysen i la so-
prano Olatz Satua.e

ÒPERA

‘Pelléas et Mélisande’
GRAN TEATRE DEL LICEU
27 de juny

JAVIER PÉREZ SENZ

El Liceu s’apunta un tri-
omf amb el superb mun-
tatge de Pélleas et Méli-
sande signat escènica-
ment per Robert Wilson.

Però l’èxit, inqüestionable artística-
ment –des de la seva estrena, el
1997, a Salzburg, la producció ha
comptat amb l’aprovació unànime
de la crítica– té com a alarmant con-
trapunt una de les més discretes xi-
fres d’assistència de públic de la
temporada. ¿Com és possible que
un espectacle que ha triomfat a
Salzburg, París i Madrid, amb el se-
gell de Wilson, no aconsegueixi om-
plir el Liceu? Hi ha diverses respos-
tes i cap resulta tranquil·litzadora:
sense oblidar la crisi econòmica i
l’alt preu de les entrades, la falta de

Crítica

ARTS ESCÈNIQUES

Xavier Albertí dirigirà el TNC el 2013

La incògnita del nou director del
Teatre Nacional s’ha resolt amb
sorpresa: el director i compositor
Xavier Albertí ha estat escollit per
dirigir el TNC del 2013 al 2017. Co-
habitarà un any amb Sergi Belbel.

L.S.

BARCELONA. Enigma resolt: el com-
positor i director teatral Xavier Al-
bertí serà el pròxim director del Te-
atre Nacional, el quart que tindrà la
institució en els seus 15 anys d’his-
tòria. Ocuparà el càrrec a partir del
juliol del 2013, quan Sergi Belbel
deixi la direcció del TNC, que hau-
rà ostentat set anys. En la tempora-
da 2013-14 cohabitaran els dos di-
rectors: Belbel com a responsable
del teatre i Albertí amb un contrac-
te de programador perquè tingui 9
mesos, a partir d’aquest setembre,
per dissenyar el seu primer any.

L’elecció d’Albertí ha estat una
sorpresa. Dels quatre candidats que
van passar a la recta final de la selec-
ció –Albertí, Oriol Broggi, Carme
Portaceli i Josep Maria Mestres–
era un dels que sonava menys en els
cercles teatrals. Eren especulacions
basades en el fet que és l’únic que
mai ha estrenat al Nacional. Ahir es
va reunir el consell d’administració
del teatre, van escoltar la presenta-
ció oral dels projectes dels candi-
dats i van deliberar. El conseller de
Cultura Ferran Mascarell és qui va
comunicar a un emocionat Albertí
que era l’escollit. En una roda de
premsa improvisada, Xavier Alber-
tí va agrair la confiança i va elogiar

els seus rivals. No va voler resumir
el seu projecte “de 300 pàgines”,
que presentarà la setmana que ve,
però va assegurar que “ha sigut un
plaer buscar temps per endreçar el
que he anat pensant en aquests anys
de feina i articular-ho en un projec-
te”. Si Mascarell s’ha compromès a
permetre que actuï els pròxims anys
“amb total llibertat, com ha fet Ser-
gi Belbel” –això sí, a partir d’un con-
tracte programa acotat–, Albertí ha
assegurat: “No vinc a fer el meu pro-
jecte escènic sinó a servir el Teatre
Nacional i les arts escèniques”.

Xavier Albertí té experiència com
a professor i com a gestor. Va dirigir
el festival Grec del 1996 el 1999
–l’any en què Mascarell va entrar a
la regidoria de Cultura de Barcelo-
na– i va formar part de l’Institut Ra-
mon Llull del 2004 al 2006. Però so-
bretot té carrera de director. El seu
teatre té un segell molt personal: ha
apostat per la revalorització de gè-
neres menors (Assajant Pitarra, El
dúo de l’Africana), ha escenificat Sa-
garra, Verdaguer i Vázquez Montal-
bán i ha dirigit obres d’autors com
Benet i Jornet i Lluïsa Cunillé.e

Xavier Albertí i Sergi Belbel van dedicar-se bones paraules. El director
sortint va elogiar “el rigor intel·lectual i la saviesa” de l’entrant. EFE

Bat els projectes d’Oriol Broggi, Carme Portaceli i J.M. Mestres


