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Teatre Coordina  

Andreu Gomila

agomila@timeout.cat 
@andgomila

Amb el suport de Codorníu

LES ACOTACIONS

TÓIBÍN

Villaronga i Tóibín només van 
necessitar un dinar i una passejada 
“llarga” per entendre’s. El director va 
agafar els dos muntatges teatrals i la 
novel·la i va escriure la seva versió.

LORCA

La Maria de Villaronga “és molt de la 
terra”, lorquiana. “És una dona que 
té poc espai per mostrar-se alegre, 
i així i tot s’hi mostra. És forta, molt 
sentida, però no està amargada”.

Agustí Villaronga ha trigat a fer el 
pas del cinema al teatre, tot i 
que va començar, ens explica, 
com a actor a la companyia de 
Núria Espert, amb Yerma. 
Debuta com a director amb El 

testamento de María, una obra 
de Colm Tóibín.

Tu ets molt teatral. 
M’encanta... Puc ser teatral en 
el sentit que treballo molt amb 
els actors. Faig assajos 
exhaustius. I durant els assajos 
ja faig la proposta de posada en 
escena. El teatre és l’actor; 
l’actor és el rei. 

I com has fet El testamento de 

María?
Primer, tinc la Blanca Portillo, 
que és una bomba. No t’ho pots 
ni imaginar. És una bèstia... 

Com et cau a les mans aquest 
projecte teatral?
Qui ho comença tot és Enrique 
Juncosa, exdirector del Museu 
Irlandès d’Art Modern. La Blanca 
apareix bastant tard. I això que a 
ella li feien por els monòlegs...

Quin monòleg que ha triat per 
debutar: és la mare de Déu!
Li havien proposat moltes 
vegades... Quan va llegir aquest 
text se’n va enamorar. 

Quan t’arriba la proposta de fer 
teatre, què és el primer que et 
passa pel cap?
Primer havia d’entendre el text. 
Vinc del cinema i necessitava un 
element d’acció, que la paraula 
fos viva però sempre 
acompanyada d’imatges. No hi 
ha audiovisual. Però és una obra 

que parla molt de la 
memòria, de la sang, 

Amor de mare
Agustí Villaronga debuta com a director de teatre amb ‘El testamento de María’. 

Andreu Gomila li pregunta per la dona que el va dur al món

del cos, dels ossos... Pensava 
com recuperar els trossos de 
memòria d’aquesta persona 
d’una manera viscuda. 

¿Has plantejat la funció com 
una confessió?
L’obra està estructurada així. 
Tenim la Maria, la mare de Déu, 
quan és a Efes, retirada. Un dia 
els deixebles del seu fill la van a 
buscar. Volen crear els evangelis 
i busquen un testimoni 
important. I la senyora Maria de 
sobte posa en dubte moltes 
coses. Se sent ofesa i explica tot 
el que sentia. Nosaltres tenim 
una imatge de la verge de 
persona sacra, una icona. 
Funciona com a comparsa. I el 
que fem és baixar-la del pedestal 
i fer que s’expliqui. 

És una mare.
Imagina’t una cosa de la pàtria, 
una mare que té un fill que es fa 
revolucionari i que, al final, el 
maten. Ella veu com ha quedat 
la pàtria, tot el que ha passat i 
diu: no sé si ha valgut la pena... 

Quina predilecció tens per les 
mares? 
No és que tingui una predilecció 
especial... A la meva me 
l’estimo molt. M’he criat en un 
ambient molt femení. El meu 
pare va morir fa molts anys i 
sempre hem estat la meva mare 
i les meves germanes. Entenc 
molt bé el món femení, més que 
el món masculí. Les dones, amb 
el pas del temps, m’interessen. 
Les dones lluitadores, que han 
viscut coses...

El testamento de María serà  
a la Capella MACBA del dijous 
17 al diumenge 20.
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