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LA MARE DE JESÚS PREN LA PARAULA EN BOCA DE L’ACTRIU BLANCA PORTILLO I SOTA LA DIRECCIÓ D’UN AGUSTÍ

VILLARONGA QUE ENS VOL MOSTRAR EL ROSTRE MÉS OCULT DEL PERSONATGE DE MARIA DE NATZARET

Déu et salvi, Maria, plena ets de tristor

Quan la mort del teu fill s’ha
convertit en un espectacle
públic i és utilitzada per tot-
hom que en pot treure profit
religiós i/o polític, demanar-
te en nom de Déu que et limi-
tis a viure aquesta mort amb
resignació i conformitat pot
resultar unamica excessiu. A
la sempre vergeMaria, l’hem
vista representada també
des de sempre amb el rostre
trencat pel dolor, adoptant en
silenci un gest alhora ple de
misericòrdia. I callada, sem-
pre ben callada: un cop ac-
ceptada la seva condició de
futura mare de Déumitjan-
çant aquelles paraules, “que
es faci enmi la teva volun-
tat…”, poques vegades més
torna a obrir la boca al llarg
dels Evangelis, per molt que
la seva figura sigui tracta-
da amb gran consideració: la
consideració –podríem afe-
gir– que reben aquells i aque-
lles que accepten el seu destí
renunciant al dret de rèplica.
Però ja comença a ser hora
de descobrir que, en reali-
tat, Maria està ben enfadada.
Ho estaria amb Déu si enca-
ra continués creient en el tal
personatge. Però, com que ja
no hi creu, prefereix canalit-
zar el seu enuig cap a altres
persones molt més visibles.
Com ara aquests deixebles

R. OLIVER

Blanca Portillo es transforma en una Maria gens conforme amb el seu destí. FOTO: JOSEP AZNAR

ós autor irlandès Colm Tói-
bín és una dona gran con-
finada a la població d’Efes
que ja no creu en res, tam-
poc creu en la necessitat
d’aquests sacrificis brutals
que li ha tocat assumir.
En el que sí que hem de

creure tots els que no vam
veure el passat Grec aquest
aplaudit espectacle amb què
Villaronga (Pa negre) debu-
ta com a director escènic, és
en la feina sembla que por-
tentosa que porta a terme
Blanca Portillo calçant-se
les espardenyes de Maria:
potser l’existència real dels
miracles és un fet discutible,
però al voltant de la qualitat
d’aquesta interpretació exis-
teix unanimitat.
I si a Broadway i alWest

End la també triomfadora
Maria de Fiona Shaw es pre-
sentava en companyia d’un
voltor ben viu, aquí ho fa fica-
da en un espai escènic disse-
nyat per Frederic Amat i pre-
sidit per aquella taula de les
noces de Canà en què Jesús
va obrar el seu primer mira-
cle. O potser allò tampoc no
va ser capmiracle?
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Em direu que les gran cre-
ences exigeixen grans sacri-
ficis. Però, com que la Maria
imaginada pel molt prestigi-

que, amb l’excusa de prote-
gir-la, la tenenmig segresta-
da, que –per dir-ho amb les
seves pròpies paraules– “va-
guen pel camp a la recerca de
misèria i aflicció”, i que so-
vint parlen o escriuen sobre
allò que no van veure, i que, si
creuen necessari mentir una
mica, ho fan en nom de Déu i
es queden tan amples.

Maria està també rabiosa-
ment enfada amb tots aquells
que van tractar amb tant
d’odi aquest fill seu que tant
va estimar però al qual mai
no va acabar d’entendre. I
alhora, Maria està molt enfa-
dada amb ella mateixa: ningú
no sap millor que ella que no
sempre va estar a l’altura de
les circumstàncies.


