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La representació que es va poder veure ahir a la tarda a Cabrianes

MIREIA ARSO

PHILOMENA
Regne Unit, 2013. Drama. 98 min.

Direcció: Stephen Frears. Intèrprets:
Judi Dench (Philomena Lee), Steve
Coogan (Martin Sixsmith) i Sophie
Kennedy Clark (Philomena de jove). 
� Manresa i Abrera

tephen Frears, un realit-
zador amb una trajectò-
ria tan suggestiva com ir-

regular, ha tornat al cinema realista
i compromès –recordem films
com Mi hermosa lavandería i
Sammy y Rosie se lo montan– amb
Philomena, que s’inspira en un afer
verídic. La seva antiheroïna, Phi-
lomena Lee, és una jubilada ir-
landesa que revela, mig segle més
tard, l’episodi que marcà la seva
existència: quan era jove quedà
embarassada i fou enviada a una
institució religiosa, que lliurà con-
tra la seva voluntat el seu nen a una
família americana. Aquesta dona
malda per trobar els rastres del seu
fill i aconsegueix la complicitat
d’un periodista, Martin Sixmith,
per poder trobar la veritat.

El director britànic incideix en
una injusticía, ja airejada fa una dè-
cada a Las hermanas de la Mag-
dalena (Peter Mullan), i enfoca
aquesta qüestió amb una combi-

nació de denúncia social i melo-
drama. La cinta s’aferma en l’es-
tudi –i l’oposició– de dos éssers –la
ingènua i catòlica Philomena i
l’escèptic i ateu Martin– que s’a-
caben entenent i estimant. Una iro-
nia genuïnament anglesa tamisa
una narració, desproveïda de gran-
diloqüència, que no passa mai de
la ratlla, ni en el vessant senti-
mental dels seus personatges ni en
l’anàlisi ideològica del poder de
l’Església catòlica.

El duel entre Judi Dench i Steve
Coogan –també guionista i pro-
ductor, i vertader impulsor del
projecte–, dos intèrprets de pri-
mera,  aixeca espurnes i dota d’u-
na versemblança i d’una emoció
continguda una aventura íntima
recomanable però que, amb més
agudesa i intencionalitat, podria
haver arribat més lluny. 

El creador de Las amistades pe-
ligrosas ens ha seduït amb un
plantejament i un desenvolupa-
ment estimulants, però la seva re-
solució és massa poruga.
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Judi Dench, en un fotograma
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a sala del Centru de
Cabrianes va quedar
plena ahir a la tarda
per assistir a l’estrena

de l’obra de teatre familiar L’avi
Tonet, de Jordi del Rio. La prime-
ra funció va funcionar al cent
per cent: gens de nervis –almenys
als ulls dels espectadors–, una
molt bona sincronització entre
del Rio i l’equip tècnic i un públic
entregat que va gaudir amb l’es-
pectacle.

L’actor manresà resident a Ar-
tés, convertit en l’avi Tonet, va
conduir amb destresa el diàleg en-
tre l’ancià i el seu nét. Per fer-ho,

es va ajudar de veus en off i om-
bres que representaven els per-
sonatges que interactuen amb
l’avi. Va trobar, a més, la compli-
citat excepcional d’un dels nens
del públic, que va acompanyar-lo
a buscar bolets, fent el paper de
Magí, el seu nét.

L’espectacle, que combina l’hu-
mor amb la tendresa, és una mes-
cla que entreté, emociona i, en
acabat, deixa lloc a la reflexió. En
l’esquetx final, Jordi del Rio, a
través d’uns barrets, uneix aquests
elements per reflectir l’important
paper de la gent gran en la vida fa-
miliar dels infants.

Del Rio, un cop abaixat el teló,
es va mostrar molt satisfet del re-
sultat de la primera funció. De fet,
va reconèixer que és l’estrena
amb la qual ha gaudit més. «Se-

gurament hi ajuda la possibilitat
de disposar de la sala d’El Centru
quinze dies abans per poder rodar
l’espectacle», explicava Del Rio.

La temàtica de l’obra «és arris-
cada», segons l’actor manresà,
que feia temps que tenia pensat
dur a terme un espectacle sobre
els avis. Li faltava només trobar la
idea per representar els perso-
natges acompanyants. Amb els re-
cursos escènics lligats, Del Rio
explica que ha hagut de «trobar bé
el punt d’humor» per explicar el
relat que tenia al pensament.

Jordi del Rio va poder reivindi-
car, amb la bona rebuda del pú-
blic, la qualitat de L’avi Tonet,
que no va ser acceptat a la Mos-
tra d’Igualada. Ahir, però, més
d’un programador ja es va inte-
ressar per l’espectacle.
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Bona raebuda de l’avi Tonet
L’espectacle d’humor familiar de l’actor manresà Jordi del Rio es va

estrenar amb èxit de públic ahir a la tarda al Centru de Cabrianes



