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REPTE ESCÈNIC La trajectòria de Jordi Purtí inclou més de seixanta produccions teatrals, però la direcció d’un
muntatge amb tres centenars d’actors és un repte inèdit. La Passió que des de fa setanta-cinc anys se celebra a la
capital de la Segarra es beneficia enguany del seu mestratge, en un vincle que té molts números per prorrogar-se
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PORTILLO
BRILLA
AL LLIURE

EL TESTAMENTO DE MARÍA
� LLOC: Teatre Lliure. Pg. de Santa Ma-
drona, 40-46. Barcelona. � DIES: fins al
22 de març. De dimarts a divendres,
20.30 h; dissabte, 21 h; diumenge, 18
h. Durada: 1.15 h. � ENTRADES: 29 eu-
ros. � DIRECCIÓ: Agustí Villaronga.
� INTERPRETACIÓ: Blanca Portillo.
www.teatrelliure.cat

odria tenir la considera-
ció de polèmic per la laï-
cització de la història que

recullen les sagrades escriptures.
I aquesta història és la de la Mare
de Déu, la de la Verge Maria, però
aquí és simplement Maria, la mare
d’un jove revolucionari sacralitzat
en el temps per les escriptures. No
és la icona de la nostra cultura i re-
ligió ancestrals. És, tan sols, una
mare, una dona, un ésser humà. El
testamento de María, de Colm
Tóibín, adaptat i dirigit  per Agus-
tí Villaronga i interpretat per l’es-
plèndida Blanca Portillo, fa estada
al Lliure de Montjuïc en una inte-
ressant i colpidora aposta teatral.

Maria, exiliada a Efes després de
la mort del seu fill, és emparada i
mantinguda per un dels segui-
dors del Crist, que vol perpetuar en
el temps i en la història la seva exis-
tència. Per això, el testimoni de la
dona és vital. Però la història plas-
mada en els textos no és, en abso-
lut, la de les  vivències, temors i an-
goixes de Maria. Una mare colpi-
da pel dolor i l’angoixa, per la te-
meritat de l’existència del seu fill i
el seu desafiament al govern i l’or-
dre establert, per l’adoració, per la
presència i el pes de les seves pa-
raules i els seus actes... Tot plegat,
vist per ulls de mare que amalga-
men sentiments obscurs i doloro-
sos, distants de la història oficial.

El testamento de María desco-
breix aquesta visió de la història sa-
cra no contemplada, l’angle de
visió humà,  més proper que mai.
La vida del personatge és com la de
qualsevol humà: virtuts i defectes,
alegries i misèries, pors i fortaleses
en un personatge no conforme i re-
signat, però afeblit i silenciat per la
història. Una Maria feta de matisos,
modulada, fermament intensa de
la mà de la brillant Portillo, en un
relat íntim i personal, trencador i
gens artificiós, on la paraula no es-
crita i la vivència personal prenen
una potent dimensió en l’acurada
i fantàstica interpretació de l’actriu.
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Les representacions de la Passió
de Cervera porten enguany el se-
gell del director i dramaturg man-
resà Jordi Purtí, que ha sumat el co-
mandament d’un muntatge amb
tres-cents actors a la seva densa
trajectòria de més de seixanta pro-
duccions escèniques. «No he vol-
gut arribar i trinxar-ho tot, perquè
aquest espectacle és una joia, però
he treballat per aconseguir unes in-
terpretacions més equilibrades i un
ritme més fluid», apunta.

L’escenificació del martiri de
Crist que des de fa tres quarts de
segle es munta cada any a la capi-
tal de la Segarra no té la fama de les
seves homònimes d’Esparregue-
ra i Olesa de Montserrat però com-
parteix amb elles la tradició i unes
dimensions impactants: a la im-
ponent xifra dels tres centenars
d’intèrprets s’hi ha de sumar un
majestuós teatre amb 1.700 buta-
ques. «Fa sis anys em van trucar,
però no vam poder coincidir, i te-
nia pendent de treballar amb ells»,
explica Purtí.

La Innocentada de Manresa és
un referent en la direcció d’un es-
pectacle de participació massiva,
amb la diferència que si bé aques-
ta «canvia cada any», la Passió de
Cervera «va sumant experiència»
edició rere edició. Ambdues, però,
«belluguen molta gent», un factor
rellevant a l’hora de concebre el li-
deratge que cal aplicar al projecte.
«Ets a l’escenari i veus davant teu
dues-centes persones en silenci,
quatre-cents ulls que et miren i
quatre-centes orelles que t’escol-

ten», anota Purtí, que rebla el co-
mentari assegurant que «a vegades
he estat en obres de cinc o sis per-
sones i no m’han escoltat tant».

Jordi Purtí és un gat vell de l’es-
cena que ha sabut entrar a la pro-

ducció de la Passió cerverina amb
prudència i, alhora, les idees cla-
res sobre aspectes que demanaven
una millora. «En cap moment he
topat amb l’immobilisme, al con-
trari, la gent m’ha explicat com es

feien les coses, però alhora de-
manant-me com ho veia jo», ex-
plica. «Segurament he pecat de ser
massa respectuós», admet.

Una de les prioritats va ser «tre-
ballar per aconseguir unes inter-
pretacions anivellades, i fer que els
actors amb papers curts no entrin
freds a escena», un objectiu neces-
sari per tal de donar vigor a un
muntatge de gairebé quatre hores
amb una vuitantena de quadres.
«He volgut humanitzar personat-
ges com Jesús, i treure tot el ren-
diment dramàtic d’escenes com la
trobada que té amb la seva mare
quan ambdós saben que ha de
morir».

La Passió ja ha viscut tres de les
set funcions programades –que-
den les del 22 de març i els dies 3,
12 i 19 d’abril–, i per primer cop no
se n’ha programat cap en castellà.
«Olesa i Esparreguera tenen més
nom, però Cervera sempre havia
treballat el públic de Ponent i d’A-
ragó. Venien autobusos d’allà i
per això es feien sessions en es-
panyol», relata Purtí, «però els
temps van canviant i ja no vénen
espectadors d’aquell territori».

El director manresà està vivint
l’encàrrec cerverí amb il·lusió, tot
i que actualment viu a Banyoles i
s’empassa un munt de quilòmetres
per estar a sobre del muntatge.
«L’any vinent? Això és com un fes-
teig, si hi ha afecte i una bona
convivència segur que continua-
rem plegats», assegura, i promet
que, arribat aquest punt, traurà el
bisturí per dotar d’encara més vo-
lada escènica l’altra Passió.
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Jordi Purtí: «he volgut humanitzar la
figura de Jesús a la Passió de Cervera»
El dramaturg manresà dirigeix a la Segarra una representació amb tres-cents intèrprets

El nom de Jordi Purtí ha anat lli-
gat els darrers temps al d’un es-
pectacle que diumenge passat va
complir la funció número 332, ga-
irebé quatre anys després de l’es-
trena. Operetta, que es va posar a
caminar el maig del 2011 al Teatre
Nacional, és una mirada lúdico-
festiva al món de l’òpera que, amb
la interpretació del Cor de Teatre

(Banyoles), acumula una inusu-
alment llarga trajectòria que «con-
tinuarà la temporada vinent».

Enmig, però, Purtí ha engegat al-
tres propostes, com Concerto a
tempo d’umore, un espectacle on
l’Orquestra de Cambra de l’Em-
pordà interpreta peces de música
clàssica amb humor i teatralització.
«L’estada que vam fer al Condal
durant quinze dies al gener va

anar molt bé i per això hi tornarem
al maig», avança el manresà.

L’espectacle es mostrarà durant
tot el mes de juliol al prestigiós fes-
tival d’Avinyó (França), on el grup
acudirà amb un productor i dis-
tribuïdor francès que permet au-
gurar la futura realització d’una gira
per l’estat veí. «D’allà n’han de
sortir almenys una cinquantena de
bolos», espera Purtí. Malaurada-

ment, l’actual conjuntura econò-
mica fa inviable «sortir de gira per
Espanya. El panorama està molt
malament, ho han ensorrat tot». 

Paral·lelament, el manresà està
treballant amb la formació de Fi-
gueres en un projecte nou que ha
de fer possible que els acullin «po-
bles i espais que, per dimensions
i per pressupost, no poden fer-ho
actualment». Purtí, però, puntua-
litza que «no es tracta d’una versió
de butxaca del Concerto a tempo
d’umore sinó d’una cosa total-
ment diferent». L’estrena està pre-
vista «per al mes de setembre o el
d’octubre». 
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«Operetta» acumula 332 funcions i «Concerto a
tempo d’umore» buscarà gira francesa a Avinyó

El dramaturg i director manresà Jordi Purtí
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