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DIVENDRES, 18 DE JULIOL DEL 2014 ara   

➜ 
‘UBU ROI’ 
TEATRE LLIURE (BARCELONA) 
El menyspreable dictador 
inventat per Alfred Jarry és un 
dels personatges més revisitats 
del teatre contemporani. La 
companyia Cheek by Jowl, a les 
ordres de Declan Donnellan, el 
situa en un sopar burgès.  
➔ Fins al 20 de juliol 

➜ 
‘NERIUM PARK’ 
MERCAT DE LES FLORS (BARCELONA) 
L’autor i director Josep Maria 
Miró situa els seus protagonis-
tes en l’únic pis habitat d’una 
urbanització fantasma per 
dibuixar un retrat amarg del 
boom urbanístic i la crisi que 
ens afecta. 
➔ Fins al 20 de juliol 

➜ 
‘BARTOLOMÉ 
ENCADENADO’ 
TEATRE GREC (BARCELONA) 
José Sanchis Sinisterra és el pri-
mer convidat d’un nou projecte 
del Grec: encarregar cada any 
una obra sobre un tema con-
temporani. El suïcidi d’un jubilat 
a Grècia el 2012 és el motor de 
la peça.  
➔ Del 18 al 20 de juliol 

➜ 
‘BEYOND’ 
MERCAT DE LES FLORS (BARCELONA) 
La companyia australiana Circa 
demostra en cadascun dels seus 
espectacles que l’excel·lència 
tècnica del circ més sofisticat és 
magnífica si s’acompanya 
d’emoció i tendresa.  
➔ Del 23 al 26 de juliol 

➜ 
‘LA PARTIDA’ 
TEATRE ROMEA (BARCELONA) 
Ja fa dies que roda, però el 
muntatge dirigit per Julio 
Manrique serà sens dubte un 
dels grans èxits del Grec 
d’enguany. Per això se n’han 
prorrogat les funcions una 
setmana.  
➔ Fins al 10 d’agost
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Villaronga  
“Feia molt de 
temps que 
tenia ganes  
de dirigir teatre 
i he disfrutat 
molt” 

T’estrenes en la direcció, però no ets 
un nouvingut en el món del teatre.  
El teatre sempre m’ha agradat molt, 
abans de fer cinema ja feia teatre.  
 
Feies d’actor? 
Sí. Vaig començar amb la Yerma de la 
Núria Espert i el Víctor García: dos 
anys i mig de gira per tot el món. Des-
prés vaig seguir fent coses amb el Víc-
tor, amb Fabià Puigserver, amb Pere 
Planella… Una formació que suposo 
que m’ha quedat.  
 
Com et van convèncer per fer el salt a 
la direcció escènica? 
Feia molt de temps que en tenia ganes; 
em van oferir aquest text preciós, un 
monòleg, i a més la intèrpret és la Blan-
ca Portillo. Veia que anava molt prote-
git i he disfrutat molt l’experiència. 

Què et va enamorar del text? 
Colm Tóibín és un dels grans escriptors 
actuals. És un text poètic, molt dur, dó-
na una visió totalment nova de Maria, la 
mare de Jesús. Estem acostumats a veu-
re-la com una icona, i el text ens la pre-
senta com una dona de carn i ossos. 
 
Com la humanitza? 
L’autor la col·loca a la terra, és una per-
sona de camp, no il·lustrada, davant 
d’un fill que no acaba d’entendre, ni 
tampoc en comparteix les idees, tan ele-
vades. En algun moment diu: “Yo no soy 
uno de sus seguidores”. Té molts dubtes, 
però està molt abocada al seu fill.  
 
Fa una relectura del personatge. 
És com si l’autor la baixés d’un pedestal 
per humanitzar-la i ens la presenta en 
els últims anys de la seva vida, fent me-
mòria de tot el que ha viscut, des de 
l’Anunciació fins a l’Ascensió. És una fa-
bulació, però també una reflexió inte-

ressant, i arriba a conclusions que en al-
guns casos coincideixen amb les dels 
Evangelis, però en d’altres divergeixen. 
 
Has fet l’adaptació del text. Quina em-
premta teva hi has posat? 
L’autor va fer una primera versió en for-
ma de text teatral per a una actriu irlan-
desa, després va fer una segona adapta-
ció per a Broadway i finalment en va es-
criure una novel·la. Jo he begut de les 
tres fonts. He intentat fer una adaptació 
més concisa, amb més acció i més motor, 
però sense afegir-hi una sola paraula. 
 
L’obra pot ferir susceptibilitats? 
A l’obra no hi ha res irreverent, l’autor és 
profundament catòlic, però per fabular 
sobre el personatge s’oblida del compo-

nent sagrat, juga 
amb la part huma-
na, i la gent molt fa-
nàtica pot sentir-se 
ofesa. Quan era a 
Broadway hi havia 
manifestacions a la 
porta del teatre. Pe-
rò a Londres no va 
passar res, i tampoc 

en altres llocs on s’ha muntat. Però es-
tà feta amb tanta sensibilitat que si al-
gú es molesta ja és un tema de fanatisme.  
 
Quina és la clau de lectura? 
No és una biografia, és una revisió del per-
sonatge. Nosaltres fabulem amb la possi-
bilitat que això hauria pogut passar. Pe-
rò entenem que hi hagi gent que ho pugui 
agafar amb pinces.  
 
Com és la posada en escena? 
Hem fet una aposta austera, en què tot 
descansa sobre l’actriu. És com un re-
taule, com un auca, amb una escenogra-
fia ajustada, molt maca però no excessi-
va, un niu de pinassa que és la casa de 
la dona a Efes, amb una habitació de la 
memòria on es va retrobant amb el pas-
sat. La intenció és que els sentiments 
arribin molt purs al cor de l’espectador.  
 
Quin és el sentiment predominant en 
aquesta història? 
L’alegria del temps passat, del temps en 
què tenia el fill al costat, però també el 
dolor per la pèrdua, el sentiment de cul-
pa pel que ella hauria pogut fer per can-
viar les coses. I també hi ha una reflexió 
de la manipulació de la paraula. 
 
Com es projecta la mirada del cineasta 
sobre el muntatge teatral? 
El valor de la paraula és important, po-
dria estar asseguda en una cadira, però 
li hem donat un suport visual, rèmora 
del cinema.  
 
Com ha sigut treballar amb Blanca 
Portillo? 
Té una enorme saviesa teatral, i això fa 
les coses molt fàcils. Suposo que si té 
confiança en el director es posa a les se-
ves mans, potser perquè ella també és 
directora.  
 
¿Vau fer molta feina de taula abans de 
començar a assajar? 
A l’hora de dirigir no sóc gaire de parlar, 
arribem als llocs per intuïció i per tac-
te. Per a mi és una manera de treballar 
preciosa. 
 
Tornaràs a dirigir teatre? 
S’ha de veure com funciona aquest 
muntatge, però he gaudit molt fent-lo. 
Ara bé, passa com en cinema: fa falta al-
gú que ho vulgui produir. | BELÉN GINART

➔ ‘El testamento de María’, de 

Colm Tóibín  ➔ Capella Macba  

➔ Direcció: Agustí Villaronga. 

Amb Blanca Portillo ➔ Esceno-

grafia de Frederic Amat i músi-

ca de Lisa Gerrard  ➔ Fins al 20 

de juliol
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Agustí Villaronga, cineasta 
de llarg recorregut i director 
de la premiada ‘Pa negre’, 
debuta en la direcció teatral 
al Grec amb ‘El testamento 
de María’, un monòleg prota-
gonitzat per Blanca Portillo


