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Lapalma
delmartiri

E
n el pòrtic d’una de les façanes de Nôtre
Dame es pot contemplar la curiosa imat-
ge d’un home decapitat. L’escultura re-
presenta Saint Denis, patró de França,

entre dos àngels. A diferència d’altres sants escap-
çats que el tenen dipositat en una safata, Dionisi
porta el cap entre lesmans. Segons la llegenda, un
legionari li va tallar pel seu entestament a evange-
litzar París. I, just després de perdre’l, el màrtir el
va recollir i el va portar una bona estona sota el
braç fins que ja a les afores de la ciutat el va donar,
abans de caure en rodó, a una noia en el lloc on
per commemorar aquests fets fabulosos es va eri-
gir la basílica que ara porta el seu nom. SantDioni-
si és, de ben segur, el més famós delsmàrtirs cefa-
lòfors, un adjectiu compost d’origen grec que des-
criu, en els manuals d’iconografia, els sants porta-
dors de caps. Però n’hi ha molts altres. Sembla
que Just de Beauvais, de qui es diu que va patir
martiri durant el regnat de Dioclecià quan encara
era nen, és el primer del que se’n té notícia. Les
llegendes mantenen que, tot i que va continuar
parlant un cop li havien tallat el cap, sant Just no
es va desplaçar, a diferència de Dionisi, d’un lloc a
altre després d’haver patit aquest seccionament. I
és que, contràriament al que es podria arribar a
pensar, les històries que s’expliquen sobre els cefa-
lòfors poden arribar a ser força diverses.
El Dionisi de Nôtre Dame va vestit de bisbe. El

cap degollat porta encara la mitra i, amb l’interior
de l’avantbraç esquerre, el sant sosté, compot, l’al-
tre símbol del poder episcopal: el bàcul. El fet de
tenir lesmans ocupades amb la testa feia impensa-
ble que n’usés una per agafar l’atribut caracterís-
tic delmartiri: la palma, que a la Roma antiga sim-
bolitzava la victòria. Alguns dels màrtirs que po-
den portar la palma perquè no han de carregar el

cap agafen amb
l’altramà l’instru-
ment amb què els
van infligir els
turments (sant
Llorenç i la grae-
lla). Altres, en
canvi, ostenten al-
tres atributs que
els identifiquen,

com sant Nin i sant Non (que porten un ceptre o
una espasa). En la seva última entrevista amb Pi-
lar Rahola, Artur Mas es descrivia com un màrtir
que servia per deure una causa més important
que ell mateix, com un home que havia vingut “a
fer el bé” i no, com altres, “a quedar bé”. Crec que
gairebé ningú no ha parlat d’aquestes declara-
cions. Tant l’estupefacció comel sentiment de ver-
gonya aliena justifiquen sobradament aquest si-
lenci. Però potser convindria que el pintor àulic
que rebi el proper encàrrec d’immortalitzar el pre-
sident les recordi. La imatge de Mas amb el timó
de la nau en una mà i la palma del martiri a l’altra
il·lustraria a la perfecció que no és cert que el pre-
sident subscrigui el vell principi tarralledista que
deia que en política es pot fer tot menys el ridícul.

Mario Gas va comparèixer ahir a la tarda a Madrid per explicar el seu final al capdavant del Teatro Español
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M
arioGas deixarà fi-
nalment la direc-
ció del Teatro Es-
pañol de Madrid
el 30 de juliol, se-

gons va confirmar ahir, en una de
llarga –hora i mitja– i freqüentada
roda de premsa. Però a més Gas va
anunciar també, davant la rumorolo-
gia desencadenada durant els úl-
tims temps, que no optarà a dirigir
el Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), que just en aquests mo-
ments té obert un concurs per bus-
car un substitut al seu actual respon-
sable, Sergi Belbel. Així doncs, i en
espera que el TNC tanqui el termini
per presentar els currículums dels
candidats el pròxim 31 demarç, que-
den en tres els noms que sonen ofici-
osament per dirigir el coliseu de les
Glòries: els dels directors de teatre
Carme Portaceli, Josep Maria Mes-
tres i Oriol Broggi.
Tres directors que han estat habi-

tuals de la programació del TNC
durant els últims anys. Portaceli
(València, 1955), sempre reivindica-
tiva, ha dirigit adaptacions de L’au-
ca del senyor Esteve i d’Els baixos
fons. Mestres (Calaf, 1959) s’ha es-

pecialitzat en grans peces per a la
Sala Gran, des d’El ventall de Lady
Windermere fins a La casa dels cors
trencats. I Broggi (Barcelona, 1971),
que dirigeix la companyia La Perla
29, que es caracteritza per un
teatre molt artesanal i que ara tri-
omfa al Romea amb la tragèdia In-
cendis, ha dirigit al TNC Primera
història d’Esther, Electra o El cercle
de guix caucasià.
També s’haurien sondejat més

personalitats del món teatral per-
què es presentessin al concurs, pe-
rò sense èxit. Les raons de Mario
Gas per no participar-hi són clares:
“Per a aquestes coses no crec en els
concursos o els comitès de savis, en-
cara que sigui en nomde la transpa-
rència. Crec en la responsabilitat
personal”, explicava en acomiadar-
se després de vuit anys al capda-
vant del teatre municipal madri-
leny, un comiat amb tons amargs.

I és que Gas va ser nomenat di-
rector de l’Español per l’exdelega-
da de les Arts deMadrid, AliciaMo-
reno, que ha cessat recentment des-
prés que Ruiz-Gallardón abando-
nés l’alcaldia per posar-se al capda-
vant delMinisteri de Justícia. I des-
prés de la marxa deMoreno des de
l’Ajuntament deMadrid es va escal-
far el relleu acusant-lo de tenir un
contracte blindat i una modalitat
contractual irregular, la qual cosa
ha estat esbombada per un sector
de la premsa conservadoramadrile-
nya. Ahir Gas afirmava: “Qui digui
que tinc un contracte blindat con-
fon omenteix: al contracte s’especi-
fica que qualsevol de les dues parts
poden cancel·lar-lo en qualsevol
moment amb la sola condició d’avi-
sar amb tres mesos”. I va aclarir
que al final la sang no ha arribat al
riu: “He pactat ambNatalio Grueso
[nomenat fa uns dies responsable
de tots els espais escènics munici-
pals per l’alcaldessa, Ana Botella] la
continuïtat de la programació ac-
tual fins al 30 de juliol, i potser es
mantindrà part del previst per a l’úl-
tim trimestre de l’any”, va explicar.
Sobre el seu futur, diu que “ni tor-
no enlloc ni deixo Madrid, perquè
tampoc no he deixat mai Barcelo-
na, sóc barcelomadrileny i no per ai-
xò estic boig”.c
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Mario Gas: “No crec
en els concursos o els
comitès de savis; crec
en la responsabilitat
personal”

A l’entrevista amb
Pilar Rahola, Artur
Mas es descrivia
com un màrtir
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