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ESTRENA A LA SALA MUNTANER

William Shakespeare a penes els 
va donar joc, però sí que ho va fer, 
quatre segles després, la dramatur-
ga nord-americana Paula Vogel. Va 
agafar Desdèmona, la seva criada 
Emília i la prostituta Bianca, els 
tres personatges femenins d’Otel·lo, 
i es va imaginar les seves vides i sen-
timents a n Desdemona, a play about 
a handkerchief (1979). Després de la 
seva estrena al Festival Shakespe-
are, l’obra recala a la Sala Munta-
ner fins al 14 de desembre amb un 
muntatge que suposa l’estrena de 
la companyia La Mandona. Tres ac-
trius –Alba Florejachs, Sara Espí-
gul i Carmela Poch– que aquesta 
vegada es deixen manar per Martí 
Torres. Gemma Martínez i Maria 
Ribera les substituiran en algunes 
representacions per coincidència 
amb altres compromisos. 
 L’autora narra les últimes 24 ho-
res de Desdèmona a Xipre dibui-
xant unes escenes inèdites que en-
caixen perfectament en l’acció 
d’Otel·lo encara que amb el to de co-
mèdia. «Semblen escenes elimina-
des», explica el director, destacant 
la «lectura femenina i feminista» de 
Vogel. «Veiem el paper de les do-
nes en un món orquestrat pels ho-
mes; totes anhelen la llibertat que 
no poden tenir», incideix Torres, 
que, en un joc cinematogràfic, ha 
invitat a la funció el mateix Orson 
Welles. La imponent cara de l’actor 
i director, que es va ficar en la pell 
del moro shakespearià el 1952, apa-
reix a manera d’espia projectat en 
els llençols de la bugaderia en què 
transcorre l’acció.   
 La història comença amb el ro-
batori del mocador de Desdèmona, 

una «princesa capritxosa i una mica 
bipolar» que enveja l’aparent inde-
pendència de la prostituta Bianca, 
comenta Espígul. Tant, que decideix 
prostituir-se ella també. No era tan 
infundada la gelosia d’Otel·lo, entén 
l’autora, que teixeix un garbuix de 
gelosia i enveges entre aquell triplet 
femení afamat de poder i llibertat. 
Emília (Florejacs i Martínez) i Bianca 
(Poch i Ribera) projecten els seus de-
sitjos en la senyora. 
 «Cadascuna d’aquelles dones 
anhela ser l’altra, però al final s’ado-
nen que no són com se les imagina-
ven, totes amaguen secrets. És com 
aquelles parelles d’avui que aparen-
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Parlen les dones d’‘Otel·lo’ 
La companyia La Mandona debuta amb ‘Desdèmona’, una comèdia de Paula Vogel que 
rescata els personatges femenins del drama shakespearià H Martí Torras dirigeix l’obra

33 Alba Florejachs (la criada Emília) i Sara Espígul (Desdèmona), a l’obra.
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ten ser tan feliços i després desco-
brim les seves misèries», compara 
Florejachs, que els caps de setmana 
passa el relleu a Martínez pels seus 
bolos amb l’exitosa Losers. 
 Va ser en un gimnàs on va comen-
çar a gestar-se La Mandona, reve-
la l’actriu de les televisives Polònia 
i Crackòvia. «Vam coincidir en una 
època que no teníem gaire feina 
i vam veure que compartíem la in-
quietud d’investigar nous llenguat-
ges i formes d’interpretar», anuncia 
Florejachs, que justifica el títol de la 
companyia: «Totes som mandones 
al nostre estil». Ja tenen al calaix un 
thriller esperant veure la llum, però 
abans desitgen que el seu Desdèmona 
tingui una llarga vida.  H

«Són dones 
que anhelen ser
lliures en un món 
d’homes», declara 
el director

La SGAE impulsa teatre 
a 1,5 euros els dijous 
3La campanya inclou vuit obres d’autoria catalana 
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Una mini-Festa del Cine arriba al 
teatre. La Fundació de la Societat 
General d’Autors i Editors (SGAE), 
a través del Consell de la SGAE a 
Catalunya, i l’Associació d’Empre-
ses de Teatre de Catalunya (Adetca) 
han llançat una campanya de pro-
moció teatral que, sota el títol El 
dia de l’autor SGAE, oferirà un total 
de 1.050 entrades a 1,5 euros, per a 

vuit obres d’autoria catalana, a par-
tir d’avui fins al 25 de desembre. Els 
set teatres que participen en la pro-
moció –Sala Beckett, Jove Teatre Re-
gina, Teatre del Raval, La Seca Es-
pai Brossa, Porta 4, Sala Fènix i Sala 
Muntaner– han estat seleccionats 
per complir els requisits que va es-
tipular el Consell de la SGAE, entre 
altres el de programar dramatúrgia 
catalana i que els autors pertanyin 
a la SGAE. 

 Les entrades estaran disponibles 
a la web de cada sala fins que s’es-
gotin. Els títols oferts són: Querencia 
(La Seca Espai Brossa), Black Box (Jove 
Teatre Regina), Arbres (Sala Beckett), 
L’esbudellador de Whitechapel (Teatre 
del Raval), Cesc Gelabert-Tríptic (La Se-
ca), El adiós de Sabrina (Porta 4), El Es-
peranza (Sala Fènix) i Paradís (Sala 
Muntaner).  
 La campanya, que confia a te-
nir continuïtat, ha estat finançada 

PROMOCIÓ ESCÈNICA per les aportacions privades dels so-
cis a la societat d’autors, va anun-
ciar Ramon Muntaner, director de 
la SGAE a Catalunya i les illes Bale-
ars. El preu simbòlic d’1,5  euros re-
presenta el percentatge (10%) dels 
drets d’autor d’una entrada (sobre 
un preu mitjà de 15 euros). Es posa-
ran a la venda 100 entrades per fun-
ció (50 entrades en el cas dels tea-
tres amb aforaments inferiors a 100 
butaques). La campanya ha tingut 
un cost de 42.000 euros, incloent-
hi la promoció en els mitjans de co-
municació.
  El Dia de l’autor SGAE pretén afa-
vorir la presència del públic a les 
platees, reforçar el vincle amb la 
SGAE i promoure la creació autòc-
tona, «plena de talent malgrat els 
problemes de les sales per realitzar 
els projectes», va subratllar Eduard 
Iniesta, president del Consell Terri-
torial de la SGAE, que va lamentar 
que la iniciativa hagi sorgit d’una 
«crisi galopant» en el sector. H 

FESTIVAL

The Strokes,  
al Primavera 
Sound del 2015
La banda novaiorquesa de rock  
The Strokes són la primera con-
firmació de la 15a edició del fes-
tival Primavera Sound 2015, que 
se celebrarà entre els dies 28 i 
30 de maig al Parc del Fòrum de 
Barcelona. L’anunci oficial es va 
produir després que dimarts apa-
regués una lona de gran format 
al passeig del Born amb el logotip 
de la banda. Al capvespre, i mit-
jançant il·luminació amb llum 
ultraviolada, es donava a enten-
dre que el Primavera Sound era al 
darrere. L’últim treball publicat 
de The Strokes és Comedown mac-
hine, del 2013. 

29 MILIONS D’EUROS

Rècord per a 
Jasper Johns 
amb ‘Flag’
El quadro de Mark Rothko Núm. 
21 (Red, Brown, Black and Organge), 
venut per 36 milions d’euros, va 
liderar dimarts a la nit una ses-
sió d’art contemporani de Sothe-
by’s en la qual va destacar una de 
les icòniques banderes de Jasper 
Johns, que va arribar als 29 mi-
lions i va marcar un nou rècord 
per a l’artista en subhasta. La su-
ma de la subhasta va pujar a 275 
milions, amb un 85,9 % de les 79 
obres inicials adjudicades. La re-
interpretació de la bandera dels 
EUA de Johns, del 1983, havia es-
tat en mans del mateix propieta-
ri des d’aleshores.

‘RAPER’S DELIGHT’

Mor Big Bank 
Hank, de 
Sugarhill Gang
Big Bank Hank, un dels inte-
grants del trio Sugarhill Gang, 
va morir dimarts als 57 anys a 
causa de complicacions renals 
per un càncer. El grup va ser, 
l’any 1979, autor del superexi-
tós Raper’s delight, el primer te-
ma rap que va entrar en la llista 
Top 40 dels Estats Units. Rapers’ 
delight, amb una versió original 
que dura gairebé 15 minuts, va 
vendre milions de còpies a tot el 
món i va ajudar a establir el rap 
com el gènere en si mateix que 
és en l’actualitat.


