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B
lanca Portillo (Ma-
drid, 1963) no para.
Acaba de dirigir a
Madrid un Don Juan
Tenorio que conti-

nua en gira –estarà a Reus el 6 de
maig– i que mostra el mític con-
quistador com un individu des-
tructiu i menyspreable producte
d’una societat masclista. Segueix
amb la comèdia televisiva El chi-
ringuito de Pepe, on és Mariana,
una pescadora que rescata un
africà vint anysmés jove i himan-
té una relació. I torna des d’avui
a Barcelona, al Lliure de
Montjuïc, amb El testamento de
María, amb la qual va triomfar al

festival Grec. Una obra de l’irlan-
dès Colm Tóibín que ha suposat
el debut en la direcció teatral
d’Agustí Villaronga i que mostra
la història de Jesús deNazaret se-
gons la seva mare, una dona de
camp senzilla que pateix i no en-
tén res, que veu com se’n va el
seu fill de casa i quan torna
gairebé no el reconeix, que li diu
que és fill de Déu quan l’ha parit
ella i que veu el perill que plana
sobre ell i tota la família.

Com passa d’un dia per l’al-
tre de la comèdia televisiva a la
tragèdia al teatre?
La meva clau per fer-ho és que
no sóc jo, són els personatges. Jo
els deixo el vehicle que és el meu
cos, la meva veu i el meu sistema
emocional. Em poso al seu ser-

vei. Quan deixes de pensar que
ets tu qui passa d’una cosa a una
altra i comences a pensar que són
els personatges els que prenen
de tu el que necessiten resulta
més còmode i fàcil i no has d’em-
pènyer res, només obrir-te. Què
necessitaMariana? Sentit de l’hu-
mor, alegria, energia, felicitat...
doncs que hoprengui. Què neces-
sita Maria? Foscor, conflicte in-
tern, angoixa... doncs que ho aga-
fi. Així elles tenenmoltamés per-
sonalitat que jo i la meva queda
més tranquil·la.

És una mèdium.
Sempre m’he sentit un vehicle.
Amb els anys veus que tots els
personatges estan en tu. A la vida
ens creiem bons, simpàtics, do-
lents... Quan ets actor t’adones
que ets tot això que hi ha al món,
que en tu hi ha el mal, el bé, l’odi,
la felicitat, els mals sentiments;
cal tenir el valor d’adonar-se’n,
assumir-ho i posar-ho en joc.

És el que li permet donar vi-
da en escena tant a homes com
a la Mare de Déu?
Sí. La capacitat de desaparèixer

tu i la idea que tot es troba en tu.
Des del sistema emocional mas-
culí al femení. Per això faig coses
molt dispars. No vull pensar que
estic capacitada només per a una
sèrie de coses, perquè llavors no-
més seria fer de mi. Amb Medea
vaig pensar: com faré d’una dona
capaç de matar els seus fills? No
existeix. Sí que existeix. Cal fur-
gar i ser honest. Ho portem tot a

dins, l’assassí en sèrie i el sant.
I Maria, la mare que veu mo-

rir el seu fill Jesús i que no en-
tén res.
Crec que va passar alguna cosa ai-
xí. Jesús va canviar el món, però
mentre va ser viu va fer la revolu-
ció amb un grup molt petit. Puc
entendre que el seu fill apare-
gués iMaria digués: “Però en què
s’ha convertit?” No crec que di-
gués: “Ah, bé, doncs res, és el fill
de Déu” i ja està. En aquell mo-
ment ella creia que tenia uns
amics molt rars, males influèn-
cies. Una mare normal que sent
ràbia pel que va passar i que, com
qualsevol mare quan un fill seu
pateix, es planteja què va fer ma-
lament.Maria va ser un ésser hu-
mà que va patir, no una senyora
amb una capa blava envoltada
d’angelets.c
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LLEGIU L’ENTREVISTA COMPLETA A
BLANCA PORTILLO A

Blanca Portillo fotografiada ahir al Teatre Lliure

UNA VERGE MOLT HUMANA

“Maria va ser un ésser
que va patir, no una
senyora de capa blava
envoltada d’angelets”

JORDI PLAY

ENTREVISTA

Blanca Portillo, que protagonitza
al Teatre Lliure ‘El testamento de María’

“Hoportem
tot a dins,
l’assassí en
sèrie i el sant”


