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Blanca Portillo és una fera del 
teatre. Un temporal ben 
temperat que envolta 
l’espectador, l’ull de l’huracà que 
el xucla i el fa volar. Una pantera 
que commou amb la mirada. Una 
actriu amb una meravellosa 
dicció. Blanca Portillo és la mare 
de Jesucrist i la protagonista de 
la relectura que Colm Tóibín fa de 
les hermenèutiques sagrades 
escriptures a través del 
testimoni de qui en aquell 
moment no era més que una 
humil camperola. La mare d’un 
jove que després d’una infància 
normal va marxar de casa cap a 
la gran ciutat (Jerusalem). D’un 
home que s’envolta d’un  grup 
d’inadaptats i que posseït pel 
lideratge ns i tot la rebutja. Un 
revolucionari que vol canviar el 
món, que ho vol canviar tot i a qui 
l’autoritat romana persegueix. 
Un boig que assegura que és el 
messies, el ll de Déu.

 A la fi Maria es mostra com 
una dona senzilla que explica el 
que va veure i com ho va viure 
fins a confessar la seva por 
convertida en culpa cristiana. El 
text no aporta grans novetats a 
la lectura iconoclasta dels fets 
bíblics i és ben segur que 
adquireix el millor relleu teatral 
en els moments on Maria 
despulla els seus sentiments i 
mostra la seva humanitat. 

És fantàstic com l’actriu dóna 
credibilitat a la dona, i és una 
llàstima que Agustí Villaronga li 
hagi marcat tantes accions 
innecessàries per il·lustrar la 
quotidianitat, sobretot els 
primers 30 minuts. Villaronga 
firma una posada en escena 
visualment atractiva, amb una 
evocadora i també intrigant 
escenografia de Frederic Amat, 
però un xic artificiosa per l’ús de 
la il·luminació  i els efectes 
sonors que distreuen l’atenció, 
trenquen la màgia de la funció.   
–Santi Fondevila

NOTA AL PEU Aquesta obra es 
va estrenar al Grec 2014.

El testamento de María
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Teatre Lliure: Montjuïc 
Fins al 22 de març

A l’inici dels assajos d’una obra 
de teatre hi ha el que es 
denomina treball de taula, on la 
directora exposa la seva mirada 
sobre el text i els actors poden i 
han de plantejar els dubtes, tot 
allò que el personatge o l’obra 
sencera els provoquen. Crèiem 
que a La fórmula de la felicitat o 
bé es van saltar aquesta part 
del procés o bé la directora i els 
intèrprets estaven abocats a 

una complicitat sense ssures. 
Estem segurs que d’una altra 
manera els uns i els altres 
s’haurien adonat de l’escassa 
entitat de l’obra d’Anna Maria 
Ricart i la vacuïtat d’un text que 
diu que parla de la felicitat però 
que a la fi només planteja el 
desacord entre joves parelles. 
Potser sí que només l’amor pot 
donar la felicitat, però està clar 
que una funció com aquesta 
difícilment ens la proporcionarà. 
–S.F. 

NOTA AL PEU Mireia Trias 
dirigeix aquesta obra.

La fórmula de la felicitat
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Sala Atrium 
Fins al 29 de març

“Una història d’amor epistolar”. 
Aquest és l’irònic subtítol de La 
petita comèdia d’Arthur 
Schnitzler, el relat que Dani 
Campos i David Pintó han 
transformat en una comèdia 
musical de cambra. A la burgesa 
aplega dos diletants de l’ociosa 
bona societat vienesa de nals 
de segle, dos abúlics 
professionals que maten el tedi 
entre enganys –la vida és un 
permanent Carnestoltes– i 
l’enviament de cartes-
confessionaris a amics llunyans, 
igual d’ociosos. Dos 
personatges que mereixen poca 
estima –com si els haguessin 
expulsat de La ronda–, encara 
que a l’Akadèmia s’hagin polit 
les arestes, sobretot de la dama 
Josephine Weninger, una démi-

monde de passat menestral. 
L’adaptació és elegant, amb una 
partitura que és una agradable 
successió de cites d’altres 
compositors, i amb una 
simpàtica interpretació d’Albert 
Mora i Laia Piró. Canten, fan 
valsets i juguen a ser rics-pobres 
sense defallir en cap d’aquestes 
facetes. –Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU David Pintó és 
l’ajudant de Bozzo a ‘Mar i cel.’

A la burgesa

DE LA SETMANA
L’OBRA

EL DIRECTOR

LES MARES
Agustí Villaronga té una especial 

predilecció per la figura de la 
mare. Ho vam poder veure a 

‘Pa negre’ i ho podem tornar a 
comprovar aquí.

PROJECTES
En breu, Villaronga s’embarcarà 
en el rodatge de l’adaptació de 

la novel·la de Joan Sales, ‘Incerta 
glòria’, mentre Àlex Rigola l’estreni 

al Teatre Nacional.
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T. Akadèmia. Fins al 29 de març
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