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IGNOT

E
l motiu iconogràfic de la Pietat,
que mostraMaria amb el seu fill
Jesús mort als braços, és una de
les construccions visualsmés po-

deroses produïdes per la cultura occiden-
tal. I, tot i això, com és sabut, l’episodi no
figura a cap dels quatre Evangelis canò-
nics. Tampoc no és que aquests textos si-
guin documents històrics, és evident, ni
per tant prova històrica de res, però la rea-
litat és que la construcció d’aquest imagi-
nari visual és una invenció molt posterior,
que no arribarà a formalitzar-se, de fet,
fins al segle XIV. Des d’aleshores, tanma-
teix, la seva representació, amb el pas del
temps, acabarà desbordant els límits del
seu sentit literal i, per descomptat, de la
seva dimensió religiosa fins a constituir
això que Jordi Balló ha proposat de deno-
minar un motiu visual. Així, les pietats re-
naixentistes, la influència de les quals con-
tinua en l’art europeu fins a finals del se-
gle XIX, acabaran donant forma a aquesta
manifestació del dolor de la mare amb el
fill mort en braços en contextos tan allu-
nyats de l’evangèlic com elGuernica de Pi-
casso, la tercera part d’El Padrino de Cop-

pola (on el pare –diríem– fa el paper de la
mare) o la fotografia de Samuel Aranda al
Iemen que va obtenir el premi World
Press Photo del 2012.
Però no estranya la vitalitat i l’èxit histò-

rics d’aquest motiu visual, ja que a part de
la seva simplicitat i la seva força expressi-
va, aconsegueix cristal·litzar l’aspecte hu-
mà d’un drama que, malgrat estar inscrit
en un relat religiós, desborda àmpliament
aquesta dimensió original per accedir a
una problemàtica antropològica: lamodifi-

cació de la llei natural, biològica, segons la
qual els grans han de morir abans que els
més joves. L’alteració d’aquest implícit, al
qual s’afegeix a més el caràcter incom-
prensible, segons el relat, d’una mort vio-
lenta, i a més d’un innocent, converteix el
motiu de la Pietat en la destil·lació d’un
drama profundament humà que no sense
raó ha acabat generalitzant la seva influèn-
cia molt més enllà del context cristià.
I, amb tot, podríem fer-nos encara al-

gunes preguntes. I si
Maria no hagués estat
al costat del seu fill
mort, ni l’hagués tin-
gut destrossat als bra-
ços, ni hagués assistit a
l’enduriment dels seus
membres i a la rigide-
sa del seu cos? I si
Maria no hagués tor-
nat mai més a veure el
seu fill amb vida,
ressuscitat, sinó que
només ho hagués
somiat? I si tot això
que s’ha vingut con-
tant durant vint segles
fos un relat escrit per
homes que van acom-
panyarMaria en el seu
exili, però en el qual
van explicar el que no
van veure i que, a més,
ella, per no saber, no
hagués pogut ni tan
sols llegir? Algunes
d’aquestes preguntes són al darrere del
que explica El testament de Maria, un
llibre enlluernador de l’escriptor irlan-
dèsColmTóibín que aquests dies, en for-
ma de monòleg, representa una gegan-
tina Blanca Portillo al Teatre Lliure. És
allà on llegim: “És fàcil imaginar tot això.
L’inimaginable és el que va succeir en
realitat”.
Perquè les coses podrien haver succeït

d’una altra manera de com les ha expli-
cat aquest relat sedimentat a través dels

segles pels dogmes i la cultura popular.
És el que intenta Tóibín: descobrir la hu-
manitat de Maria més enllà de la imatge
teològica, buscar la dona sense la pell de
la Verge. I, així, el relat cobra una altra
dimensió. I si Maria mai no va creure els
relats miraculosos que explicaven del
seu fill, ni que haguessin tingut lloc la re-
surrecció de Llàtzer, ni la multiplicació
dels peixos i la conversió de l’aigua en vi
de Canà, ni la caminada sobre les aigües

a Cafarnaüm? I si Maria sempre hagués
vist amb desconfiança tota aquella colla
d’inadaptats que acompanyaven el seu
fill i el veneraven com un ésser sobrena-
tural? I si li hagués repel·lit la seriositat
de tots aquells joves, la seva molesta avi-
desa, que parlessin a crits i amb tanta xer-
rameca altisonant i un embolic d’ende-
vinalles indesxifrables? I si no hagués
pogut suportar la seva fredor, la seva de-
terminació i habilitat, la seva duresa al
cor? I si fins i tot la veu del seu fill, par-

lant a la multitud vestit amb robes cares,
li hagués semblat falsa i afectada? I simai
no hagués entès ni cregut que la mort del
seu fill havia de ser la salvació del món ni
l’origen, comaquells deien, d’una nova vi-
da per al món? I si no pogués ni tan sols
entendre què era el que volien dir tots
aquells que parlaven de Jesús, el seu fill,
com a Fill de Déu?
Sense tot això, el que queda en el relat

de Tóibín és l’experiència humana, pro-
fundament humana,
del dolor en estat pur
d’una mare davant la
contemplació de la
mort incomprensible,
injusta, violenta fins a
la brutalitat, inassumi-
ble, del seu propi fill.
És aquesta realitat, de
fet, fins avui mateix, el
que recorre la història
a través dels segles i
respecte de la qual el
motiu visual de la Pie-
tat és només un rostre.
I en el relat de Tói-

bín queda, encara, una
altra cosa. La intuïció
del perill dels fana-
tismes, de la credulitat
i del redemptorisme.
Els deliris que provoca
l’atracció del futur:
“Fins aleshores no ha-
via sentit ningú parlar
del futur, tret que es

referissin a l’endemà o a una festa a què
acudien tots els anys. Però no a un temps
venidor en què tot seria diferent i
millor”. I queda la sospita que no hi ha
déus ni religió que exigeixin sacrificis de
vides humanes, sinó homes que, en nom
de déu o la religió, destrossen vides
humanes i pretenen camuflar els seus
crims com a sacrificis. No sembla poca
lliçó davant algunes de les notícies i de
les imatges que ens acompanyen gairebé
diàriament.c

L’agendaocultade les infraestructures

IsiMarianofos laVerge?

M
ai no acabaré de saber si la
finalitat de les discussions
polítiques, els debats de la
nació, les tertúlies i fins i

tot de les eleccions a què ens convoquen
cada cert temps és ocultar l’agenda sub-
terrània d’aspectes com les infraestructu-
res. Entretinguts en els debats sobre la
casta (com abans ho va ser sobre el tafur
del Mississipí), una gran conspiració es
desenvolupa al retroescenari. La parado-
xa d’aquesta representació immune al
descoratjament és la seva gran visibilitat.
No hi ha política més apreciable que la
d’infraestructures, que talla, obre, talla,
remou, destrossa i reurbanitza el terri-
tori. En canvi, passa sense pena ni glòria,
és a dir, sobreviu, a les tensions econòmi-
ques, socials i polítiques de lamaror quo-
tidiana. L’any 2003, fa més d’un decenni,
el Ministeri de Foment “tancava” el tra-
çat d’alta velocitat que havia d’unir Ma-
drid amb Extremadura. Aquell mes de
maig, ja es parlava de Plasència com a
destinació de l’actuació i de com aquella
ciutat de poc més de 40.000 habitants
tindria una estació AVE. No em negaran
que ha plogut des del 2003: s’han succeït
governs i el món ha esclatat en desenes
de conflictes i aquell any, la bombolla no

havia assolit la seva màxima esplendor,
Lehman Brothers passava per ser encara
una companyia decent i ningú no sabia el
que eren els subprimes. La crisi més gran
del capitalisme en temps recents ens ha-
via de caure a sobre com una llosa, enca-
ra... Doncs bé, les previsions de Foment
s’han complert. Aquest any 2015, Plasèn-
cia disposarà d’una línia d’alta velocitat.
És més, amb tot el que xàfec que ha cai-
gut, amb un món i una Espanya en fla-
mes, aquest 2015 els habitants de
Badajoz i de Plasència, passant per Càce-
res, podran recórrer la seva regió de
nord a sud. És fantàstic. Qui ha dit que hi
ha improvisació a Espanya? Improvisa-
ció? Vet-ho aquí: més planificació que un
antic pla quinquennal soviètic!
A Espanya pot ploure a bots i barrals

que hi ha una cosa que no canvia: el
mapa. “Noves destinacions AVE que
s’obren el 2015”, titulava fa poc un diari.
Un lector europeu podrà pensar que, ate-
sa lamagnitud de la crisi, Espanya ha con-
centrat els seus esforços a unir ciutats i
territoris especialment rellevants, dinà-
mics i rendibles (diguem-ne les regions
urbanes de València i Barcelona?). Una
vegada més, s’equivoca. Lleó, Burgos,
Zamora, Castelló, Cadis, Granada, Plasèn-
cia, Càceres, Badajoz i Vigo estaran co-
municats, pràcticament, ambMadrid per

l’AVE. En aquell llunyà 2003, el Ministe-
ri de Foment assegurava que l’AVE extre-
meny serà utilitzat per la barbaritat de
més de dos milions de viatgers cada any i
que el pressupost d’execució era de 600
milions d’euros. Com que el paper ho
aguanta tot, la previsió ministerial parla-
va de 28 trens diaris de Càceres a Mèri-
da, 14 entre Càceres i Badajoz i 6 entre
Mèrida i Badajoz. El lector pot entendre

què vol dir 28 trens diaris entre dues ciu-
tats que sumen, conjuntament, 153.000
habitants. Perquè es facin una idea,
aquesta població equival al districte bar-
celoní de Sarrià-Sant Gervasi o a la suma
dels valencians de Quatre Carreres i Po-
blats Marítims.
És que els extremenys no té dret a un

AVE?Doncs potser no. Com tampoc no li
feia falta a Requena-Utiel, a la meva
terra, perquè no es digui. Sí que tenen
dret a un ferrocarril ràpid, còmode i se-

gur. A un desplaçament en condicions,
fiable, integrat i sostenible. Ara com-
prendran per què dic que hi ha una gran
conspiració en marxa, una agenda oculta
d’infraestructures que ha de ser desem-
mascarada. Retallada de la despesa públi-
ca? És una quimera. Com informava
aquest mateix diari, les adjudicacions del
2014 en matèria de ferrocarril van aug-
mentar un 106% respecte al 2013 i 1.083,2
milions d’euros van ser destinats a amplia-
ció de línies AVE, la qual cosa representa
un 110 % més que l’any anterior. I el pit-
jor no és això. El pitjor és que el mapa
que està guiant aquesta inversió és exacta-
ment el mateix que en aquell llunyanís-
sim 2003 ja es tenia entre mans. Aquell
any la cúpula militar d’ETA era detingu-
da al sud de França, Alemanya entrava en
recessió i la Casa Reial, sense connexió
aparent amb els altres successos, anuncia-
va el compromís del príncep Felip. El
2015ETAha deixat, gràcies aDéu, dema-
tar. Alemanya quadra Grècia, i Felip és
rei i ja té filles. I hauríem d’afegir que el
Ministeri de Foment està a punt per tan-
car el capítol que va obrir aquell any. A la
fi, Plasència, la ciutatNoble, Lleial i Benè-
fica, fundada l’any 1186, podrà lluir amb
orgull el seu lema “Ut Placeat Deo et Ho-
minibus”, una cosa així com “Per al plaer
de Déu i dels homes”.c

A ‘El testament de Maria’,
Tóibín intenta descobrir
la humanitat de Maria més
enllà de la imatge teològica

Improvisació a Espanya?
Vet-ho aquí: més planificació
que un antic pla
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