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L’
irlandèsColmTói-
bín (Enniscorthy,
1955) ha esdevin-
gut, amb el pas
del temps, un dels

nomsmés rellevants de la literatu-
ra anglosaxona. Ha estat dues ve-
gades finalista del Booker, primer
el 1999 per El faro de Blackwater
–que abordava el xoc que suposa
la irrupció de la sida en una famí-
lia tradicional irlandesa– i des-
prés el 2004 ambTheMaster, no-
vel·la centrada en alguns episodis
de la vida de Henry James. Resi-
dent a Barcelona durant els anys
setanta, la seva darrera novel·la,
El testament de Maria (Àmster-
dam/Lumen en castellà) és una
peça de cambra (unamicamés de
cent pàgines) en què reconstru-
eix els últims dies de Jesús des de
l’absorbent punt de vista de la se-
va mare. Abans de la novel·la, va
escriure l’obra de teatre que ara
s’estrena al Grec, traduïda pel seu
amic Enrique Juncosa.

L’últim que un es pensava és
que vostè escrivís sobre la Ver-
ge Maria, tot i ser irlandès…
Oi que sí? Cada any faig un viatge
a Venècia; el problema és que
sempre em sento culpable per to-
tes les coses que he deixat de veu-
re o he vist massa ràpid. Així que
un any em vaig proposar veure
una sola cosa però ben vista: la ba-
sílica Dei Frari. Hi anava cada
dia i em vaig quedar petrificat so-
bretot davant el gran retaule de
l’Assumpció de laMare de Déu de
Ticià, amb ella tota apoteòsica,
vestida de vermell i els àngels en-
voltant-la ballant. A sota hi ha la
terra amb els apòstols sorpresos
perquè ella s’envola cap al cel, on
l’espera el Pare. Un diumenge,
vaig entrar a la Scuola Grande di
SanRocco i hi havia una sala amb
diverses obres de Tintoretto, una
sobre la crucifixió de Crist abso-
lutament desordenada, caòtica,

amb la gentmenjant, parlant, plo-
rant, sagnant, anant d’un lloc a
l’altre... Davant d’aquell Crist de
Tintoretto vaig pensar en la Ma-
re de Déu de Ticià: aquests dos
quadres simbolitzaven dues for-
mes de narrativa oposades. Què
sentiria Maria en aquell tràngol?
Estariamés a prop de la idealitza-
ció o de la vulgarització? I, poc

després, impartint un curs a No-
va York sobre els clàssics, Elec-
tra,Medea... vaig pensar: què pas-
saria si empeltés aquesta idea de
la tragèdia grega a la història del
Nou Testament? El més impor-
tant era que Maria fos vista, això
sí, comunapura verge, una essèn-
cia, era bàsic que tot fos narrat en
primera persona del singular, evi-
tant el perill que manés el perfil

de Tintoretto en comptes del de
Ticià. El llibre no podia ser llarg,
amb trames col·laterals, havia de
crear la il·lusió d’un temps sus-
pès i la urgència que quedava poc
temps, tot el que diu és intens.

Era una obra de teatre origi-
nalment...
La mateixa idea de la connexió
entre el teatre i la novel·la és al
llibre. Vaig escriure la història
per al teatre, però, després de la
representació... va desaparèixer!
On era la meva obra? El teatre
desapareix! Així que, molt trist,
vaig tornar a casa i vaig escriure
la novel·la perquè l’obra continu-
és existint. S’ha representat aNo-
va York, Dublín... i ara a Barcelo-
na. Cada país té una actriu ade-
quada per fer de Mare de Déu.

Són gaire diferents, l’obra de
teatre i la novel·la?
L’obra de teatre és encara més
curta. La novel·la permet apro-
fundir en el que ella pensa.

El lector sap el final però es
manté el suspens. Com s’ho fa?
Creo una il·lusió: el lector, en rea-
litat, no sap si sap el final. Perquè
tothom sap què va passar en la
crucifixió, però aquí hi ha detalls
desconeguts provinents del punt
de vista de la dona: el que pensa,
el que ha vist i el que no, el que li
va dir el seu fill... c
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“Què passaria si
empeltés aquesta idea
de la tragèdia grega
al Nou Testament?”

TENIU UNA VERSIÓ MÉS LLARGA
D’AQUESTA ENTREVISTA A

L’escriptor irlandès ara fa uns dies al CCCB
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“La vaig escriure per
al teatre, però després
de la representació...
va desaparèixer!”

El Grec estrena ‘El testamento de María’

Blanca Portillo en una escena d’El testamento de María
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El festival Grec prossegueix la
sevamarxa imparable i avui es-
trena dues delicatessen. D’una
banda, un espectacle que està
triomfant a tot el món, l’Ubu
roi de Declan Donnellan. Un
muntatge imprescindible amb
un ritme frenètic que suposa
un canvi radical en l’estètica
del fundador del grup Cheek

by Jowl. Amb un elenc francès,
Donnellan trasllada a l’interior
d’una família burgesa la histò-
ria d’Alfred Jarry, amb com-
plex d’Èdip inclòs. Es repre-
sentarà al Teatre Lliure fins
diumenge.
I en un espai molt menys

convencional arriba també des

d’aquesta nit i fins diumengeEl
testamento de María. La cape-
lla del Macba és l’escenari triat
per al debut del cineasta Agustí
Villaronga (Pa negre) com a di-
rector teatral amb aquesta
obra polèmica de l’escriptor
Colm Tóibín. Un debut per al
qual s’ha tingut cura de tots els
detalls, amb la gran actriu Blan-
ca Portillo coma única protago-
nista i amb escenografia de Fre-
deric Amat i música de Lisa
Gerrard (Dead Can Dance). El
projecte és tan llaminer que hi
han participat el Grec i el Cen-
treDramàticNacional. I es veu-
rà del 19 de novembre al 21 de
desembre al Valle-Inclán de
Madrid i del 5 al 22 de març al
Lliure de Montjuïc.

“El text és boníssim i Blanca
Portillo és la bomba”, somriu
Villaronga per explicar el seu
pas al món del teatre. “L’obra
tracta dels últims dies de la Ver-
geMaria, el seu retir a Efes. Vo-
len que ratifiqui els Evangelis,
però esmostra endesacordper-
què el que ha viscut difereix. El
més interessant de l’obra és
l’exploració del món d’una do-
na enfrontada a la pèrdua d’un
fill per ideals religiosos”.
Precisament Portillo explica

que el seu personatge és “una
mare que ha perdut el fill i té un
forat negre dins seu, però que
sent molt amor pel seu fill i pel
món”. “És una dona que toca de
peus a terra, qualsevol mare
d’ahir i d’avui, amb totes les difi-
cultats i les inseguretats enor-
mes d’una persona. Això la fa
molt més transcendent. No és
només la mare d’aquest noi que
va canviar el món, que es va fi-
car en una moguda enorme. que
va néixer a Natzaret, el van cap-
turar i el van matar. Tóibín ens
trasllada a un punt de vista que
mai no ens havíem plantejat. I el
teatre té tota la potència per
portar-lo aquí i ara i treure’n to-

ta la literatura”, remarca l’actriu.
Portillo explica que l’obra re-

trata Maria com una dona pro-
fundament enamorada del seu
marit i que plora el seu fill. I
que s’enfada. “És natural l’e-
nuig queMaria sent cap als dei-
xebles, el seu fill i ella mateixa”,
diu Portillo. Villaronga remarca
que “ella posa en dubte els tex-
tos de l’Evangeli i no es mostra
seguidora del seu fill, no l’en-
tén. Que sigui fill de Déu la mo-
lesta profundament, és fill del
seu pare i la seva mare”. Per la
protagonista, és possible que hi
hagi gent que se senti ofesa pel
text, però, conclou, “un ésser
humà ja és una cosa sagrada, no
cal que els àngels se l’enduguin
al cel per ser-ho”.c

Colm Tóibín, escriptor, publica ‘El testament de Maria’

AgustíVillaronga
debutaal teatre
ambla tristesa
de laVerge
Dirigeix l’actriu Blanca Portillo amb
la polèmica peça de ColmTóibín

A l’obra, Maria és
una mare devastada
que posa en dubte
els Evangelis i no
entén el seu fill

“Cadapaís téunaactriu
adequadaper ferdeMaria”


