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Res no és el 
que sembla
3‘Dubte’ es basa en un cas real 
ocorregut en un col·legi catòlic

MARTA CERVERA
BARCELONA

R
osa Maria Sardà i Ramon 
Madaula mesuraran les 
seves forces a Dubte, una 
obra del nord-americà 

John Patrick Shanley que van inter-
pretar al cine Meryl Streep, en el rol 
de l’estricta sor Aloysius, i Philip 
Seymour Hoffman en el paper de 
Flynn, un capellà catòlic d’idees 
avançades, sota sospita d’haver abu-
sat d’un noi, l’únic estudiant negre 
del centre. «Vaig voler dirigir-la des-
prés de veure’n la pel·lícula», explica 

Silvia Munt. «M’agrada perquè pre-
senta les raons internes profundes 
sense tocar la cosa fàcil,  emocional», 
afegeix. 
 Completen el repartiment Nora 
Navas, com a mare del nen, i Mar 
Ulldemolins, com la jove monja que 
sembrarà el dubte respecte a les in-
tencions del pare Flynn amb l’alum-
ne del col·legi catòlic Sant Nicolau 
del Bronx (Nova York).
 L’obra es basa en un cas real. L’ac-
ció transcorre el 1964, un any des-
prés de la mort de John F. Kennedy, 
amb el moviment hippy protestant 

per la guerra del Vietnam i el movi-
ment pels drets civils, quan EUA es 
començava a mirar el poder d’una al-
tra manera i a preguntar-se on era la 
veritat en molts dels fronts oberts. 

MÉS ENLLÀ DE LA MORBOSITAT/ «L’impor-
tant en aquesta obra és la paraula, el 
públic haurà d’estar atent», va sen-
tenciar Sardà, encantada d’haver es-
tat a les ordres de Sílvia Munt. L’autor 
no furga en l’abús, l’utilitza com a ex-
cusa per anar més enllà. «Per mi 
l’obra no va de la pederàstia», senten-
cia Madaula, que mai havia interpre-
tat un capellà. «L’autor planteja com 
el dubte aconsegueix fer créixer l’és-
ser humà, enfront de les certeses, que 
són sempre menys interessants». La 
gent sortirà amb moltes preguntes 
no resoltes; per exemple sense saber 
si hi va haver abús o no. Defineix el 
seu personatge com a ambivalent. «El 
meu personatge és molt ric. Tot el 
que dic pot ser veritat, però també 
mentida», afegeix l’actor. «No és una 
obra contra l’església però tampoc hi 
surt ben parada», conclou. H

Dubte
3Teatre Poliorama • Fins al 29 de juliol 33 Rosa Maria Sardà i Mar Ulldemolins, en una escena de ‘Dubte’.

DAVID RUANO

La pederàstia sobrevola en dues obres del Grec 2012: ‘El prin-
cipi d’Arquimedes’, que s’estrena avui a la Sala Beckett, i ‘Dub-
te’, una peça guardonada que s’estarà al Poliorama tot el mes de 

juliol. «No tenen res a veure perquè el to és totalment diferent. En 
el terreny ideològic també són diferents», assegura Ramon Simó, 
director del festival Grec.

Aigües ¿turbulentes?
3La Beckett explora les distorsions de les conductes d’avui 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Un petó innocent –¿o no?– és el de-
tonant de El principi d’Arquimedes, 
drama escrit i dirigit per Josep 
Maria Miró que es representa fins al 
29 de juliol a la Sala Beckett, dins la 
programació del Grec. L’autor ha 
volgut explorar les pautes de com-
portament que marquen avui les 
relacions humanes i aquesta ten-
dència «a l’americanització de la vi-

da» en què ens dominen «les políti-
ques de la por». «Vivim tenallats pel 
temor que qualsevol acció sigui 
mal interpretada i que qualsevol 
persona es converteixi en dit acusa-
dor», sosté el dramaturg. 
 L’acció transcorre en una pisci-
na, on un grup de nens (protago-
nistes absents) aprenen a nedar. 
Una nena ha explicat als seus pa-
res que ha vist com un monitor 
(Rubén de Eguia) feia un petó a un 

cials, l’arma que precipita l’embo-
lic. «Les xarxes són un mitjà de di-
fusió i de distorsió fantàstic», defi-
neix el creador de la polèmica 
Gang bang, que vessa una mirada 
crítica a una societat en què l’he-
gemonia del que és políticament 
correcte i l’extrema seguretat han 
guanyat la batalla «a la naturalitat 
i l’espontaneïtat». 
 El dilema es trasllada a la platea:  
¿preferim viure en un món on enca-
ra es permet un gest de tendresa cap 
a un nen o en una societat on s’impo-
si el control de l’individu per preve-
nir qualsevol risc? Els espectadors te-
nen la paraula. H

El principi d’Arquimedes
3Sala Beckett • Del 3 al 29 de juliol 33 Roser Batalla, a l’obra.

nen i s’encenen totes les alar-
mes.
 
XARXES SOCIALS / El fantasma de la 
pederàstia emergeix i els perso-
natges –la directora de la piscina 
(Roser Batalla)–, el pare d’un dels 
nens (Santi Ricart) i un altre dels 
instructors (Albert Ausellé)– s’em-
branquen amb l’acusat en una ba-
talla de sospites, dubtes i temors. 
Tampoc no hi ajuden les xarxes so-


