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Maria iunhome
depoca fe

CRÍT ICA DE TEATRE

El testamento de María

Autor: Colm Tóibín
Traducció: Enrique Juncosa
Direcció: Agustí Villaronga
Lloc i data: Teatre Lliure
(Montjuïc) (5/III/2015)

JOAN-ANTON BENACH

Una qüestió prèvia. És important
tenir en compte que abans que in-
terpretés El testamento de María
Blanca Portillo ja era, de feia
molt temps, una actriu immensa.
Ho proclamo solemnement per-
què sembla com si el premiadís-
simdirector de cinemaAgustí Vi-
llaronga la descobrís tot d’una i la
convidés a exhibir les seves impo-
nents qualitats interpretatives, a
fi que ens adonéssim (!) també de
la vàlua excepcional d’aquesta
gran figura de l’escena espanyo-
la.
L’exhibició que dic consisteix

a fer del personatge creat per l’es-
criptor irlandès Colm Tóibín una
dona semovent, que no para de
moure’s: sense quemostri cap de-
bilitat mental, la mare de Jesús,
refugiada a Grècia, té una estra-
nya febre per posar-se al damunt
capes, túniques, passamunta-
nyes, peces diverses que de vega-
des només aguanta un minut i
d’altres serveixen per un aeri i
vistós transformisme. El director
fa anar l’actriu d’una banda a l’al-
tra i que pari taula, per tal de fer
voleiar, també, unes tovalles, en-
cara que només sigui per fer un
únic mossec d’una poma...
Villaronga ha procurat que la

taula aparegui de l’empostissat
com per art de màgia, qui sap si
per amenitzar unamica el monò-
leg, que potser creia massa eixut.
Maria també es renta en una cis-
terna amb aigua cristal·lina i al fi-
nal obre una trapa i treu una imat-
ge d’Àrtemis, la seva devoció

d’ara, atès que la dona mai no va
creure allò d’haver parit el fill de
Déu...
I Blanca Portillo, tot el que li

han dit que faci ho famolt bé, pe-
rò no pot evitar que una ferumde
falsificació del producte envaeixi
l’escenari i que l’artifici ataqui se-
verament la credibilitat del perso-
natge. Alerta: l’ataca però no
aconsegueix vèncer-la. La Porti-
llo triomfa malgrat la direcció
molt adolescent d’El testamen-
to... Per això crec que l’especta-
cle, amb els seus trons llunyans i
una il·luminació massa canviant,
encara és força recomanable.
Què ha passat? Senzillament,

que en la seva primera feina tea-
tral Agustí Villaronga s’ha acredi-
tat com un home de poca fe. Poca
fe en l’autor d’un text que és una
veritable troballa, i poca fe en la

Portillo, la qual, sola, quieta, da-
vant d’un faristol o d’una taula,
és capaç d’enlluernar l’auditori
moltmés de l’hora i quart que du-
ra l’espectacle. Potser sí que dos,
tres punts per vehicular elmonò-
leg segons el to del relat –el dolor
per la crucifixió del fill, el descon-
cert pels prodigis miraculosos o
l’agressivitat inevitable– haurien
estat adequats, però no quaranta,
esclar.
Excel·lent l’escenografia de

fons de FredericAmat, un esplèn-
did retaule de la quotidianitat, un
bon quadre de la menestralia
més humil a la qual viu abraçada
Maria, anys després d’haver patit
el gran trasbals.c

Savall amb
Arvo Pärt
divendres
davant de
Santa
Maria
del Pi

Villaronga té poca fe
en l’autor d’un text
que és una troballa i
en la capacitat de la
Portillo d’enlluernar

XAVIER GÓMEZ

El compositor estonià participa en un assaig de l’Orfeó Català per al concert d’avui al Pi

ArvoPärt, lapresènciad’unàngel
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

I
va passar un àngel, que es
diu Arvo Pärt. Van ser tot
just 22 hores a Barcelona,
però prou perquè el pare
del minimalisme sacre, el

compositor contemporani que
ambmés encert ha aconseguit con-
nectar amb el públic, deixés una
mica de la seva aura i la seva extra-
ordinària humanitat. Personatge
tímid, de sentiments profunds i ne-
cessitat de recolliment, l’antítesi
de la vanitat i l’artifici, caminava
divendres a la nit camuflat amb
una gorra cap a Santa Maria del
Pi, la basílica on el Palau de laMú-
sica li tenia preparat el primer
dels tres concerts amb els que
aquest cap de setmana celebra el
seu 80è aniversari (que serà l’11 de
setembre).
Venia acompanyat d’un amic, el

mestre Jordi Savall, amb qui es

professen admiració mútua, i l’es-
perava, frisós, un públic divers. El
seu art va atreure ànimes com la
de l’escriptor JaumeCabré. O l’ar-
tista Jaume Plensa, amb qui des-

prés compartiria sopar. El magní-
fic Latvian Radio Choir protago-
nitzaria una nit màgica amb les
commovedores peces corals de
Pärt i del català Bernat Vivancos.

Almatí següent, els cors de l’Or-
feó Català i el Cor de Cambra tin-
drien el privilegi d’assajar en pre-
sència del mestre, que va fer la se-
va entrada a la sala de concerts del
Palau balancejant la seva figura
fràgil i quixotesca al so d’una de
les seves peces per a cor femení a
cappella. S’estava preparant el pro-
grama que avui se sentirà a Santa
Maria del Pi (17.30h), amb incuna-
bles com ara Salve Regina per a
cor i orgue (2001), o cançons in-
fantils que va compondre de jove,
als anys cinquanta, quan faltaven
mésde dues dècades perquè aban-
donés l’Estònia soviètica i es refu-
giés primer a Viena i després a
Berlín. Allà va residir bona part de
la seva vida, fins que fa una dèca-
da va decidir tornar al seu país. En
ple bosc, allunyat de la població,
viu ara amb la seva esposa, aquest
compositor de l’intangible que
ahir l’encertava de ple amb les se-
ves indicacions als cantaires.

“M’ha fet plorar quan ens ense-
nyava com calia cantar gronxant
el nen Jesús a coll”, confessavaAs-
sumpta Cumí, del Cor de Cambra.
Succeïa aNunc dimittis (2001). Pe-
rò l’apoteosi arribaria amb el Da
pacemDomine, que va compondre
per encàrrec de Savall per al Fò-
rum. “Emva dir que no estava ins-
pirat, no sabia si podria fer-ho –re-
corda Savall–, però va succeir la
desgràcia de l’11-M, em va veure
per televisió a la gran manifesta-
ció de plaça Catalunya tocant El
cant dels ocells i va quedar impres-
sionat. Això era undivendres i diu-
menge arribava per fax la seva par-
titura”.
Pärt va fer una immersió ahir al

seu Da pacem Domine quan Josep
Vila va dispersar els seus cors per
l’escenari i la platea. Assegut en
un esglaó entre les 160 veus, amb
el rostre entre lesmans, es va ama-
rar com un ocellet de la seva prò-
piamística... “Tinc la sensació que
ha cantat un país sencer”, va dir al
final. “Va ser escrita a 3.000 quilò-
metres i ara es canta aquí... sembla
que no som tan lluny”. I descon-
certat, va preguntar: “Qui és el
cap de tot això?” I es va fondre en
una abraçada amb Joan Oller.
“N’he après molt sent aquí”.c


