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Roger Mas, Quico Pi de la
Serra, Pau Riba, Menaix a
Truà, Élena, Amadeu Ca-
sas, Joan Pau Cumellas,
David Salleras MD Saxop-
hone Quartet i la festiva
Tandarica Bastard Orkes-
tar són alguns dels noms
que participaran a la festa
que Batall Produccions ce-
lebrarà aquest diumenge,
8 de març, a partir de les
sis de la tarda, al Teatre
Principal de Valls (Alt

Camp). Amb aquest acte,
que serà conduit per l’ac-
triu Gina Llauradó, la fir-
ma de producció i contra-
ctació artística vallenca
vol celebrar els 25 anys del
seu naixement portant a
dalt d’un únic escenari al-
guns dels artistes als que
representen actualment.

“Ens hauria agradat po-
der tenir una àmplia re-
presentació dels solistes i
els grups musicals amb els
quals hem treballat du-
rant aquests anys”, asse-
nyalen els promotors, pe-
rò “evidentment això no
és possible pel gran nom-
bre d’artistes que suposa”.

Per a la cita de diumen-
ge a la tarda, Batall Pro-

duccions ha convidat a as-
sistir-hi artistes, tècnics,
productors, regidors, or-
ganitzadors, periodistes i
representants institucio-
nals que els han acompa-
nyat durant la seva trajec-
tòria. Però també ha vol-
gut obrir la celebració al
públic.

D’aquesta manera, pel
preu de dotze euros es pot
aconseguir una entrada
per assistir a un especta-
cle amb una dotzena d’ar-
tistes i grups sobre l’esce-
nari que d’una altra mane-
ra seria difícil veure junts
un únic concert. El seu
desenvolupament, a més,
es manté en secret per
part dels organitzadors

per no revelar algunes sor-
preses que s’han preparat
per a la celebració.

Batall Produccions es
va gestar a la ciutat de
Valls a finals del 1989 amb
ganes de generar i gestio-
nar tot tipus d’espectacles
i propostes culturals a

qualsevol part del territori
i provinents de qualsevol
part del món en un mo-
ment en què això encara
no era habitual fora de les
grans ciutats. Durant
aquests anys ha dut a ter-
me aquesta activitat bàsi-
cament a Catalunya, però

també a l’Estat, a ciutats
de l’arc Mediterrani i a
Sud-amèrica. També ha
gestionat espectacles i gi-
res que s’han generat ar-
reu del món, d’Austràlia a
Canadà, i de Mongòlia a Xi-
le. I ha produït espectacles
específics. ■
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Batall fa 25 anys amb
un gran concert a Valls
Una desena de noms
actuaran diumenge
sobre l’escenari del
Teatre Principal

Quico Pi de la Serra serà un dels participants en la celebració de Batall ■ JUAN MIGUEL MORAL

Colm Tóibín va voler que la
Verge Maria parlés. Va
imaginar les seves contra-
diccions i va redactar una
ficció que omple d’una ma-
nera diferent els buits que
contenen els evangelis. El
testamento de María es va
estrenar al Grec i ara farà
temporada al Lliure de
Montjuïc, des d’avui fins al
22 de març. Blanca Porti-
llo assumeix per primer
cop un monòleg en els seus
30 anys de trajectòria. I ho
dirigida per Agustí Villa-
ronga, un director de cine-
ma que debuta al teatre
però que, segons Portillo,
ha sabut traslladar la seva
manera d’explicar histò-
ries de la gran pantalla a
l’escenari. Darrere de l’es-
tampa de la Verge Maria
que imposa la tradició, hi
ha una dona humana que
té por, dolor i estranyesa
pel futur del seu fill i admet
els seus errors. Una sensa-
ció similar a la de la mare
que li porten el fill dins
d’un taüt, mort per defen-
sar una ideologia. Els er-

rors “no s’acaben amb el
temps: es repeteixen al
llarg de la història. Hi ha
frases de la funció que es-
tan als diaris”, sentencia
l’actriu.

Frederic Amat és l’au-
tor d’un espai escènic en
forma de retaule i que
manté l’equilibri entre ser

un objecte amb ànima i
permetre recolzar-hi la
història. I és que les estan-
teries que apareixen a es-
cena, efectivament, tenen
història, perquè són les
que hi havia a la històrica
botiga Ribes & Casals de
Barcelona.

Portillo actua sola no-

més relativament. Perquè
la posada en escena no és
la d’una dona que explica
la seva història, sinó que la
reviu parlant i donant veu
als altres vuit personatges
(“jo els veig, sé com són”).
De fet, també s’adreça al
públic que, diu, viu les ma-
teixes emocions que el pa-

per protagonista. La Verge
Maria de Tóibín és com els
personatges mítics de Me-
dea o Antígona, que “te-
nen la veu l ’acció”.

Per a l’actriu, el mèrit
de la novel·la (que el ma-
teix Tóibín traslladaria a
escena, en format de mo-
nòleg) és que “permet do-
nar veu als silenciosos”.
Gràcies a l’autor, ara es
pot sentir l’opinió de Ma-
ria, que, a més, es rebel·la
en l’àmbit que li permet
una societat masclista.

A Gràcia, Nàpols
El director napolità Fran-
cesco Saponaro dirigeix la
companyia napolitana
dels Teatri Uniti en dues
comèdies breus d’Eduar-
do De Filippo: Dolore sotto
chiave (1958) i Pericolo-
samente (1938). Dos ac-
tes únics poc habituals als
escenaris, carregats d’hu-
mor negre, que es presen-
ten precedits d’I pensio-
nati della memoria, de Pi-
randello (1914). El mun-
tatge s’inclou dins del cicle
Napolità i es representarà
des de demà a diumenge al
Teatre Lliure de Gràcia. ■

Blanca Portillo interpreta una Verge Maria que deslliura la seva por i estranyesa
per la mort del seu fill, a ‘El testamento de María’, que fa temporada al Lliure
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Blanca Portillo, en un instant de l’espectacle, estrenat al Grec de l’estiu passat ■  JOSEP AZNAR

Les històries es
repeteixen, “no
s’acaben amb el
temps”,
comenta l’actriu
Blanca Portillo


