
NOTA DE PREMSA 
 
 
BITÒ PRODUCCIONS / GREC 2012 Festival de Barcelona / RM / LAZONA  

Presenten 

DUBTE 
de John Patrick Shanley  

 

Sílvia Munt dirigeix Dubte, de John Patrick Shanley,  
obra clau del teatre contemporani americà 

 
Amb 

 

Rosa Maria Sardà / Ramon Madaula / Nora Navas / Mar  Ulldemolins 
 

 
 

De 30 juny al 29 de juliol de 2012 

Teatre Poliorama 

GREC 2012 Festival de Barcelona 

 

Dubte, de John Patrick Shanley , arribarà el 30 de juny al Teatre Poliorama de 

Barcelona en el marc de GREC 2012 Festival de Barcelona. El muntatge, dirigit per 

Sílvia Munt , serà interpretat per Rosa Maria Sardà, Ramon Madaula, Nora Navas i 

Mar Ulldemolins . Escrit el 2004 i portat a la gran pantalla pel mateix autor el 2008 - 

amb Meryl Streep com a protagonista -, ha estat guardonat amb quatre premis Tony i 

el Pulitzer de teatre. Una coproducció de Bitò Produccions, Grec 2012 Festival de 

Barcelona, Ramon Madaula i LaZona. 
 



Sílvia Munt torna a la direcció teatral després d’Una comedia española (2009), i ho fa 

amb uns protagonistes excepcionals: una Rosa Maria Sardà que es transforma 

totalment amb l'hàbit d'una desconfiada monja, la germana Aloysius, i un Ramon 

Madaula convertit en capellà i assetjat per les sospites de pederàstia. 
 

El text de Dubte narra com una monja d’una escola dels anys 60 al Bronx escampa la 

sospita que el mossèn del barri abusa sexualment d’un alumne. Però no estem davant 

d’una obra sobre la pederàstia clerical, ni sobre la moralitat, cínica i hipòcrita, de certs 

sectors de l’Església Catòlica. En realitat, no és res del que suggereix el seu fil 

argumental. Dubte és un text intel·ligent i trepidant que parla sobre l’arrel de la 

incertesa i sobre la naturalesa mateixa de la veritat, les mil cares de la veritat que 

sovint es construeixen sobre la còmoda base dels prejudicis. És un bombardeig de 

preguntes sense respostes, una bateria d’interrogants que atorga un espai insòlit a la 

subjectivitat de cadascú. 
 

John Patrick Shanley construeix un mosaic magnètic de psicologies en col·lisió que 

donen llum a un tractat en miniatura, admirablement subtil, sobre l’ambigüitat de 

l’ànima i de la pròpia condició humana. 
 

El dubte pot ser una força tan unificadora com la mateixa fe. Ho diu el protagonista 

d'aquesta obra de John Patrick Shanley, un nom que hauria de tenir present qualsevol 

que vulgui conèixer la dramatúrgia nord-americana més recent. Estrenada el 2004 fora 

dels circuits de Broadway, immediatament va posar de manifest que havia de donar el 

salt als teatres més importants de Nova York. Cinc mesos després de la seva estrena, 

passava al Walter Kerr Theatre, un dels més prestigiosos de Broadway, on va 

romandre any i mig de forma ininterrompuda, acumulant mig miler de representacions. 

El Pulitzer va ser el recolzament definitiu i la confirmació per Shanley que aquella 

petita història, ambientada al seu barri en els anys 60 (una constant de la seva obra), 

podria arribar a funcionar també en la gran pantalla. El muntatge a més s’ha pogut 

veure en escenaris d’arreu del món: Singapur, Austràlia, França, Polònia o Venezuela, 

entre d’altres. Ara arriba a Barcelona amb un repartiment excepcional i com una de les 

propostes més destacades del Festival Grec. 
 

Dubte 

Teatre Poliorama :: Del 30 de juny al 29 de juliol de 2012 

Durada aprox. 1h 30 min. 

De dimecres a divendres, 21.30 h; dissabtes, 19 h i 22 h; diumenges, 19 h. Preus de 20 a 32€ 
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