
L
a temporada a El cor de la ciutat havia estat 
intensa i Sílvia Sabaté ja pensava a estirar-
se en una platja quan li va arribar una 
proposta irrenunciable. Teresa De-

vant li va enviar un monòleg de l’autora 
sueca Marina Steinmo i al llegir-lo no-
més va tenir un pensament: “Està 
escrit per a mi”. El text de La sutu-
ra presenta una dona que odia 
el seu cos al no complir els 
paràmetres establerts i 
que accepta sotmetre’s 
a un experiment ci-
entífic. L’actriu de 
Tortosa se sentia, 
fins i tot, identificada 
amb ella. “Em va tocar 
punts personals. Aquella 
dona havia estat una nena 
deforme; jo no ho vaig ser, pe-
rò sí grassoneta, encara que ara no ho sembli. Porta 
a l’extrem aquest sentiment de culpa, que no merei-
xes que t’estimin, de la crueltat d’altres nens...”.

A finals de juny es van iniciar les lectures del pri-
mer monòleg al qual s’enfronta Sílvia Sabaté. “És un 
text difícil i molt intens. Fa un parell d’anys crec que 
no hauria estat preparada per fer-lo”. En el treball 
amb Teresa Devant va viure, fins i tot, dies en els 
quals va arribar a dubtar de la seva capacitat per a 
una hora i quart d’exigent soliloqui. “Cap a les tres 
setmanes d’assajos vaig tenir una crisi. Pensava que 
no tiraria endavant. Per si fos poc m’havia cremat en 
una cama amb la moto”.

 Els dubtes estaven justificats. A l’escenari  a qua-
tre bandes de la Biblioteca de Catalunya, on es re-
presentarà La sutura fins al 15 d’octubre, Sílvia Sa-

L’actriu protagonitza el primer 
monòleg de la seva carrera amb 
l’exigent paper de ‘La sutura’,
en cartell a la Biblioteca

per josé carLos sorribes

baté s’ha de multiplicar. “És una dona 
que té molta ràbia, és agressiva en molts 
moments d’una obra en la qual també hi 

ha tristesa. Sí, el públic surt una mica 
tocat, i jo, esgotada”. 

Però la recompensa el fet que és, sens 
dubte, un pas endavant en la seva carrera. 

Ho diu una mica amb la boca petita perquè 
amb Sílvia Sabaté no es compleix la norma que 

els muntatges teatrals es nodreixen d’intèrprets 
mediàtics dels culebrons o sèries televisi-

ves. “He fet poc teatre. Amb la tele en 
tenia prou, encara que tampoc 

m’han arribat propostes”.
Entre els seus plans immedi-

ats hi ha el rodatge de la pel-
lícula La vida empieza hoy 

de Laura Mañà, i no des-
carta fer en castellà La 
sutura per tenir la pos-
sibilitat d’estrenar a 
Madrid. Això dependrà 
una mica de si els guio-

nistes d’El cor de la ciutat 
no decideixen treure de la 

presó la Clara Bosch, per ara 
fora de la trama del culebró.

Aquest és un altre dels per-
sonatges torturats que li han 
tocat amb certa freqüència. 
Per exemple, el seu debut 
teatral va ser fent de jonqui a 
Mal viatge ,  un text de 
Francesc Luchetti que va 
dirigir Lurdes Barba. Abans, 
acabada de llicenciar a l’Ins-
titut, aquesta actriu que es 
va iniciar en el teatre quan 
estudiava Filologia anglesa 
amb el IET de Ricard Sal-
vat ja havia treballat en pel-
lícules com La ràdio folla 

de Francesc Bellmunt.

s’aLÇa eL teLó i...

Pere batLLe

sÍLVia saBaTÉ

Pròximament

La vida es   
sueño 
TEATRE ROMEA

Un dels grans textos 
del teatre universal 
arriba a l’espai del car-
rer d’Hospital en una 
elogiada adaptació de 
la Compañía Siglo de 
Oro de la Comunitat 
d e  M a d r i d . Pe d ro 
Manuel Villora firma la 
versió del text de Cal-
derón de la Barca i 
Juan Carlos Pérez de 
la Fuente la direcció. 
Fernando Cayo és Se-
gismundo, el perso-

natge central de l’obra, 
amb una peripècia vital 
que remet, segons el di-
rector, a la nostra època, 
“marcada per la confusió”.  
Del 9 al 19 d’octubre.

non solum
Tnc (SALA TALLERS)

Sergi López fa tres anys que 
passeja per Catalunya una 
obra que per fi ha trobat una 
sala barcelonina. Es tracta 
d’un monòleg a partir de la 
improvisació, concebut amb 
Jorge Picó, companys en els 
temps de formació, fa gaire-
bé dues dècades, a l’escola 
de Jacques Lecoq a París.  En 
escena, un autèntic ball de 
màscares a partir de la poli-
valència de Sergi López com 
a intèrpret. En aquest trajec-
te d’identitats apareix, per 
exemple, un personatge que 

canta una cançó, un altre que 
explica la seva primera cita 
amb un extraterrestre... És a 
dir, un monòleg surrealista i 

caòtic que respon a la idea dels 
seus creadors de fer humor 
seriosament. 
Del 2 al 12 d’octubre.

jo sóc la 
meva dona
LA VILLARROEL

Joel Joan (foto) s’en-
fronta sota la direcció 
de Marta Angelat a un 
gran repte: portar a 
l’escena la vida del tra-
vesti alemany Charlot-
te von Mahlsdorf, que 
va sobreviure tant al 
nazisme com al comu-
nisme.  La seva vida va 
fascinar el nord-ameri-
cà Doug Wright, que va 
guanyar el Pulitzer i el 
Tony el 2004 amb el 
seu text. Von Mahlsdorf, 

col·leccionista de mobles, 
va ser acusat de col-
laborador amb la Stasi.
Del 24 d’octubre al 14 de 

desembre.

L’ estrena de Josep Maria Pou 
com a director artístic del re-
modelat Teatre Goya ha coin-

cidit amb l’anunci que el Centre d’Arts 
Escèniques de Reus (CAER) prescindirà 
del seu, Ferran Madico, a partir de la 
pròxima temporada. La ruptura entre el 
CAER i el seu responsable artístic té a 
veure amb el canvi de rumb que pren-
drà la institució a curt termini, amb la 
seva activitat centrada sobretot en el 
circ i el teatre gestual. D’aquesta mane-
ra, el text contemporani, que tan encer-
tadament ha definit el programa del 
CAER en els seus primers anys de vida, 
quedarà relegat en la nova etapa.

La vacant deixada per Madico serà 
ocupada per l’actual gerent del centre, 
Cèsar Compte, cosa que obre un debat 
sobre la figura del creador com a direc-
tor de sales, totalment implantada en 
països com França –al capdavant dels 
seus teatres públics hi sol haver un ar-
tista de prestigi que s’envolta dels seus 
col·laboradors habituals– i, des de fa 
uns quants anys, aquí també. El director 
artístic imprimeix caràcter i criteri cre-
atiu a un teatre. Li dóna una marca, un 
segell personal. Tant si pot decidir sobre 
qüestions de pressupost com si no, l’ar-
tista que dirigeix un teatre és una peça 
clau per a la consolidació del seu projec-
te escènic, per a la creació –i fidelitza-
ció– de nous públics, per dotar d’iden-
titat la seva programació. La seva 
incorporació en l’estructura dels teatres 
és sempre un avanç, mai un pas enre-
re... S’haurà de veure, doncs, si en el seu 
gir acrobàtic el CAER és ca-
paç de conservar la forta 
personalitat que Madico li 
havia proporcionat com a 
director.

Teatre amb 
identitat

carme tierZ
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a escena
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