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Primera fila    icult

ELENA HEVIA
BARCELONA

Hi ha un enorme con-
trast entre el rude aspec-
te de Colm Tóibín (Ennis-
corthy, Irlanda, 1955) i 

les seves amables paraules. L’autor 
de les extraordinàries The Master i 
Brooklyn, un dels grans autors d’una 
literatura, la irlandesa, que en va 
sobrada, veurà com el seu text El tes-
tamento de María, que en format de 
novel·la es va publicar fa uns quants 
mesos, arriba al Grec. Avui (fins diu-
menge que ve, a la capella del Mac-
ba) la verge laica que es va imaginar 
l’autor es farà carn i llàgrimes per 
obra i gràcia de l’actriu Blanca Porti-
llo, dirigida per Agustí Villaronga. 

–El testamento de María havia sigut 
abans una obra de teatre. ¿Per què 
el va transformar després en novel·
la?
–Es va presentar al Festival de Du-
blín i van ser tan sols 14 actuacions. 
Em va saber greu que allò s’acabés. 
El teatre és com tirar baf en un vi-
dre, després no en queda res. Però és 
important saber que l’impuls inici-
al va ser una veu. 

–¿D’on procedia? 
–De les tragèdies gregues, Medea, 
Electra o Antígona, i també de les parts 
de contralt de les cantates de Bach, 
en les profundes veus de Kathleen 
Ferrier o Janet Baker, El que vaig fer 
va ser empeltar determinats tons 
d’aquestes dones per crear una for-
ça especial. 

–¿El catolicisme de la seva infan·
tesa ha pesat a l’hora d’escriure 
aquesta obra? 
–El catolicisme irlandès és molt 
semblant al que es practica al sud 
d’Espanya. Allà la Verge és més im-
portant que Jesús. I hi ha un bon mo-

«El teatre és 
com tirar baf
en un vidre» 

colm tóibín
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tiu perquè així sigui. Ella era huma-
na, va plorar la mort del seu fill, va 
entendre el dolor i això forma part 
de la mateixa vida. 

–No només contempla Maria amb 
una mirada laica sinó que a més l’ha 
imaginat pagana. Això va molestar 
als Estats Units.
–La nit de l’estrena hi va haver ma-
nifestacions a Broadway però ningú 
se’n va anar a mitja funció. Jo només 
intentava explorar i volia fer-ho sen-
se acritud, perquè no estic enfadat 
amb la religió dels meus pares. 

–En la seva obra hi ha un abisme en·
tre els homes que escriuen la His·
tòria i les dones que la viuen i la pa·
teixen.
–Crec que això condiciona dos llen-

guatges diferents. Si tens una expe-
riència traumàtica i consultes un 
advocat, aquest intentarà trobar un 
llenguatge asèptic per ordenar la te-
va experiència, però tu ho faràs amb 
una altra llengua potser més caòti-
ca però més viva. Aquest és el llen-
guatge del novel·lista, una barreja 
de coses informes. 

–Maria, la dona que pensa d’una ma·
nera i actua d’una altra, no és gaire 
diferent d’altres personatges repri·
mits de les seves novel·les. 
–Els escriptors tenim un únic tema. 
En pots intentar trobar un de nou, 
però l’antic no acaba de desaparèi-
xer del tot.

–Però vostè no té res de reprimit. Ha 
declarat públicament la seva homo·

«El catolicisme 
irlandès s’assembla 
al del sud 
d’Espanya: la Verge 
és més important 
que Jesús»

sexualitat. No se n’amaga.
–No sempre ha sigut així. Quan te-
nia 16 o 17 anys les coses no eren 
tan fàcils. Et fas adult i et compor-
tes com si estiguessis bé però segur 
que un psiquiatre descobriria algu-
na cosa.

–En aquell procés de trobar·se a si 
mateix, Barcelona va adquirir una 
importància crucial. 
–Vaig viure aquí uns anys, un cop 
acabada la universitat. Si véns del 
nord el Mediterrani és pur plaer, 
gent disfrutant del color, la gastro-
nomia i el sexe. Però aquí a penes 
vaig poder escriure perquè per fer-
ho es necessita l’hivern.

–¿D’aquí ve que la freda Irlanda tin·
gui tants escriptors i tan bons?
–Això i també que el paper és barat.

–¿Segueix estiuejant al Pallars? 
–Sí, aquell lloc és com el meu hivern 
irlandès. Al poble no hi ha cafeteria i 
a més la gent no sopa fins a les deu.

–El seu avi va participar en la rebel·
lió del 1916 i a la seva família hi ha 
una tradició nacionalista molt po·
tent. ¿Què opina del procés sobi·
ranista català, vostè que té tants 
amics aquí?
–La idea d’independitzar-se com 
una manera de tancar-se  ja no té 
cap sentit. Jo veig Catalunya dins 
de la Unió Europea. És veritat que 
hi ha nacionalismes foscos com el 
croat, però el de Catalunya és molt 
obert. Crec que encara funciona 
allò que va dir Jordi Pujol que català 
és qui viu i treballa aquí, així és pos-
sible convertir-te en català. A més a  
més, crec que la independència a la 
llarga acostaria més Catalunya i Es-
panya. Tots dos s’adonarien que te-
nen més coses en comú del que es 
pensen.  H

Blanca Portillo –immens Segis-
mundo en la seva última visita a 
Barcelona– torna a la ciutat reen-
carnada en una Verge Maria terre-
nal i pagana. Sense àngels que la 
custodiïn i li anunciïn la bona no-
va. És simplement Maria. Una mu-
ller i mare que crida el seu dolor i 
empipament per la pèrdua del seu 
fill. Així la va concebre Colm Tói-
bín i així la recull el cineasta Agustí 
Villaronga en el seu debut en la di-
recció teatral. «M’agrada molt el te·

atre, m’ho van proposar i em va sem·
blar fàcil: el text és molt bo, porta a 
la reflexió i l’interpreta una grandís·
sima actriu», valora el premiat rea-
litzador de Pa negre. Coproduïda pel 
Grec i el Centro Dramático Nacio-
nal, El testamento de María tornarà el 
març vinent al Lliure després d’esgo-
tar l’aforament de la idònia Capella 
del Macba, amb escenografia de Fre-
deric Amat.
 El monòleg fabula sobre els úl-
tims anys de vida de Maria, exilia-
da a Efes (Turquia). Els amics del seu 
fill Jesús volen que ratifiqui els Evan-
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gelis però ella s’hi mostra en desa-
cord. «L’interessant és que l’autor 
explora el dolor d’una dona per la 
mort del seu fill per uns ideals que 
no comparteix, el mateix que pot 
passar amb la mare d’un fill mort a 
l’Iraq o d’un kamikaze», argumenta 
Villaronga. Parla de totes les mares, 
afegeix Portillo; d’un ésser humà 
amb contradiccions i dubtes que 
veu com el seu fill se’n va un dia de 
casa, torna tres anys després canvi-
at i el maten.  «No és seguidora del 
seu fill, no l’entén i ha deixat d’anar 
a la sinagoga. L’escandalitza que 
diguin que és fill de Déu, perquè és 
fill del seu marit», afegeix.
 De l’escàndol que va suscitar 
l’obra a Broadway, l’actriu entén 
que «quan intervé el factor religi·
ós, i topa amb una tradició de 2.000 
anys, la gent que creu en alguna 
cosa és difícil que cregui en una 
altra de diferent. Se’ls fa estrany 
veure Maria plorant el marit». Però 
si obren la ment i el cor, no hauri-
en de sentir-se ofesos. «És lícit que 
estigui enfadada amb els Apòstols 
perquè el seu fill mor a la creu. Si va 
existir, era un ésser humà». H 33 Cara humana 8 Blanca Portillo, a ‘El testamento de María’.

GREC

Portillo baixa 
Maria a la terra
El cineasta Agustí Villaronga debuta a 
l’escena dirigint l’actriu en l’obra de Tóibín 



L’escriptor irlandès 
Colm Tóibín, 
fa uns dies, 
a Barcelona.

ALBERT BERTRAN
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Va començar a tocar el sitar sent 
molt petita. És el que comporta ser 
filla del millor i més famós sitarista 
del món, Ravi Shankar. La prime-
ra actuació la va oferir amb només 
13 anys. Als 16 va firmar el seu pri-
mer contracte. Però mentre Anous-
hka Shankar gravava el seu últim 
disc, el seu pare va morir. L’àlbum 
va prendre com a títol Traces of you. 
El sentiment de pèrdua envernissa 
moltes de les seves composicions. I 
també el de l’amor. Pel seu marit, 
l’aclamat director de 
cine Joe Wright (que 
ha filmat el videoclip 
del single). I pel seu 
primer fill, Zubin. La 
instrumentista pre-
senta avui l’àlbum a 
la sala Barts, convida-
da pel Grec.
 Per Shankar, «el si-
tar és com un narra-
dor d’històries teixi-
des a través de tot el 
disc». Un compacte 
que destil·la un esti-
mulant eclecticisme, 
amb traços d’electrò-
nica incorporats amb 
total fluïdesa. I per 
donar-li aquesta for-
ma, l’artista va buscar 
com a aliat el produc-
tor, arranjador i mul-
tiinstrumentista Ni-
tin Sawhney. «Ja vam 
treballar junts abans. 
Som amics. A més 
d’una relació profes-
sional hi ha una rela-
ció personal molt in-
tensa que ho ha facili-
tat tot. ¡És perfecte!», 
exclama Shankar.

‘Feeling’, amb Norah Jones

Com a novetat, la seva germanas-
tra Norah Jones participa per pri-
mera vegada en un dels seus tre-
balls. Hi canta diverses peces: la 
que bateja l’àlbum. I també Unsaid, 
composta per totes dues tan sols 
dues setmanes després de la mort 
del mític progenitor. «És una gran 
dona. També és una gran cantant, 
és clar. Però si hagués de ressaltar 
alguna cosa d’ella, sens dubte se-
ria això. Sento per Norah una total 
fascinació».
 A qui també diu professar ad-
miració, en aquest cas artística, és 
al cantaor de Sabadell Duquende, a 

qui va convidar a cantar el tema Si 
no puedo verla, de poesia medieval 
sufí. «Vaig buscar un text especial 
per a ell. Hi ha una clara relació en-
tre l’univers sufí i el flamenc. A ni-
vell de temàtica i de força».
 ¿L’última lliçó que li ha donat 
la vida? «La vida és un viatge que 
desemboca en la mort, amb mo-
ments difícils i altres de lluminosos 
i feliços. La resistència de l’esperit 
humà davant els avatars és mera-
vellosa. És un constant morir i res-
suscitar. Quan creus que tot està 
perdut, ressorgeixes». H

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

L’herència 
del sitar
Anoushka Shankar actua avui a la sala 
Barts amb el seu nou disc, ‘Traces of you’

33 Anoushka Shankar, en un hotel de BCN.

RICARD CUGAT

NERIUM PARK
J El prolífic autor i director Josep 
Maria Miró (a La Seca Espai 
Brossa amb Estripar la terra) 
torna al Grec (va triomfar amb El 
principi d’Arquímedes) amb un 
thriller social que recorre en 12 
escenes la desintegració d’una 
parella que se n’ha anat a viure a 
una urbanització fantasma, 
paralitzada per la crisi. Roger 
Casamajor i Alba Pujol 
presenten l’obra (premi Quim 
Masó) al Mercat de les Flors, fins 
diumenge.
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