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REPORTATGE

Tocats per 'La Passió' 

Els actors de 'La Passió' examinen la pel.lícula al teatre d'Esparreguera

J. J. SÁNCHEZ COSTA
ESPARREGUERA

Eren espectadors excepcionals. Els actors i l'equip tècnic de La Passió d'Esparreguera van anar dimarts
a la tarda i a la nit al teatre on s'ofereixen les representacions del drama sacre per sotmetre a examen
La Pasión de Cristo, de Mel Gibson.
La cara dels protagonistes de l'espectacle teatral no oferia gaires dubtes. Hi havia expectació i també
molt interès. Al voltant d'unes 300 persones formaven un singular públic, que va arribar atret tant pel
contingut de la pel.lícula com per la polèmica desencadenada després de l'estrena. "No veurem una
pel.lícula, sinó el que nosaltres fem cada any", se sentia al Teatre de La Passió, convertida per un
dia en sala cinematogràfica.
Durant la projecció de la pel.lícula dos espectadores van abandonar la sala a causa de la cruesa de les
imatges. A l'acabar, Mel Gibson va haver d'afrontar el veredicte. En general, el judici va ser favorable,
tot i que matisat i amb certes objeccions. Una trobada informal amb alguns dels actors de La Passió va
revelar que l'opinió dominant era positiva: "La gent ha quedat tocada, sense respir. És la nostra
Passió encara que una mica exagerada. Sembla com si Mel Gibson hagués vingut abans a
Esparreguera per inspirar- se en bastantes de les escenes", va comentar Francesc Ribera, que
interpreta Anàs a l'escenari, i que abans havia estat 25 anys encarnant sant Pere.
"Tots els sacerdots de la pel.lícula estan en la mateixa línia dels de la nostra funció --afegeix--,
però no acabo d'entendre el final, quan es mostra el temple destruït. Això no surt pas als
Evangelis". Xavier Millán, que encarna sant Pere, va criticar també algunes escenes que no són als
textos sagrats, com l'aparició d'un corb durant la crucifixió. Pel que fa al seu personatge, sentencia:
"Està ben interpretat però hi trobo a faltar desesperació en aquest sant Pere". Millán precisa que li
ha agradat molt l'intercanvi de mirades entre ell i Jesús, però, diu, "el protagonisme del film se centra
en els personatges de Jesús i Maria, i molt especialment a retratar el sofriment de Crist".
A La Passió, el personatge de Jesús se'l reparteixen el jove Manel Llopart i Abel Martínez, que fa més
de 10 anys que dóna vida a Crist a l'escenari. Qualsevol d'ells l'interpreta durant tota la jornada, en la
sessió de matí (la vida pública de Jesús) i de tarda (la passió i mort). "La pel.lícula m'ha agradat, però
amb certes objeccions --comenta Manel Llopart, de 21 anys, que fa de Jesús per tercera vegada--. És
una nova visió del personatge i per això m'interessa vivament. Cada any per Setmana Santa veig
totes les pel.lícules sobre la Passió, per enriquir-me amb altres visions de Jesús. En aquest cas
no m'ha apassionat".
Afirma que hi ha un dramatisme exagerat, "encara que com a recurs cinematogràfic funciona bé". El
que més li ha agradat són els salts al passat, però no coincideix amb la resposta emocional, que no
segueix el missatge de l'Evangeli. "A Jesús li falta tendresa. El film està basat en el dolor i el
pessimisme, no hi ha esperança ni amor. Per a l'actor devia ser duríssim".
María Martín encarna a Esparreguera Maria Magdalena. No critica que s'hagi escollit per a aquest
personatge una sex symbol, Monica Bellucci. "La interpreta molt bé. Jo veia Maria Magdalena i
m'oblidava que era la Bellucci. El personatge està molt ben determinat, amb aquella
desesperació continuada i el neguit constant". María Teresa Muñoz, que interpreta Clàudia, la dona
de Ponç Pilat, comenta: "En la cinta té més protagonisme que a la Passió, però en canvi jo tinc
més diàleg".
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El vicesecretari de La Passió d'Esparreguera, Antoni Sánchez, estava eufòric. "Després de veure
aquesta superproducció ningú ha quedat defraudat del que fem. Al contrari, hem sortit
reforçats". Això de portar la pel.lícula de Gibson pocs dies després de la seva estrena comercial no ha
estat una tasca fàcil, però ho han aconseguit.

Alguns dels intèrprets de La Passió d'Esparreguera esperen l'inici de la projecció de la pel.lícula de Mel Gibson,
dimarts. Foto: JORDI BARRERAS
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