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ecordo massa coses; sóc
com l’aire en un dia de
calma, quan es conté
sense deixar escapar

res. Tal com el món conté l’alè, jo re-
tinc la memòria” i, malgrat tot, ella
creu que: “He somniat que hi vaig ser.
He somniat que sostenia el meu fill
rendit entre els meus braços, tot en-
sangonat”, doncs: “Ho he somniat. Tot
això és fàcil d’imaginar. El que és in-
imaginable és el que va passar real-
ment.” Ho diu Maria, aquella anciana
pagana que viu reclosa a Efes, sotmesa
a la tortura dels records, mentre es re-
conforta entre les parets del temple de
la deessa Àrtemis, una de les divinitats
més venerades del món antic tot i la se-
va ambivalència, o gràcies a ella, de
protectora de la castedat (Delos) i ad-
vocada de la fecunditat (Efes).

L’ESCRIPTOR IRLANDÈS COLM TÓIBÍN és
un enamorat de Catalunya, d’aquest
país que es mou entre el brogit de les
grans ciutats i el soroll del silenci de
molts racons oblidats en la nostra geo-
grafia. I és a Farrera, el quasi deshabi-
tat llogaret situat als contraforts del
Montesclado, en la imprecisa frontera
amb Andorra, on Tóibín manté una re-
sidència recuperada d’un antic casalot
i hi passa temporades. Farrera, de pu-
jat regust medieval, és considerat un
dels pobles més vells de Catalunya,
amb parets de pedra seca i quatre fa-
nals de tènue lluminària. Un àmbit on
l’autor podia imaginar sense gaire es-
forç “la soledat de Natzaret” i escriure
l’esbós d’El testament de Maria (Ara
Llibres, 2014), una de les seves grans
obres, malgrat que només tingui 118
pàgines en l’edició catalana.

‘EL TESTAMENT’ ÉS UNA OBRA BREU, que
exigeix poques hores de lectura, i que
vaig tenir el plaer de llegir ara fa un
any, per la Setmana Santa, precisa-
ment en una jornada plujosa, a la ma-
teixa Farrera. Talment, una lectura
d’impacte, quan l’autor irlandès juga
amb el fracàs de la Passió i els senti-
ments d’una mare que no entén gaire
res del que està passant al seu entorn.
Maria observa i dubta. Se sent utilitza-
da pels qui també utilitzaren el seu fill
per fer-ne un cabdill o una icona. “Vull

“R

que el que va passar no hagi passat;
que els fets haguessin pres un altre
rumb”, exclama en la soledat. I se sent
culpable d’haver abandonat el fill, pot-
ser quan ell més la necessitava.

EN UN ANY, L’OBRA DE TÓIBÍN ha tingut
un llarg recorregut. Agustí Villaronga
n’ha dirigit una versió escènica, amb
una impressionant Blanca Portillo
aguantant un monòleg de setanta-cinc
minuts. Amb molta força interpretati-
va, Portillo mostra la figura desconcer-
tada d’una dona que fa seu el dolor del
fill i que no pot entendre l’anunci d’un
món nou basat en el suplici de la creu.

I, en la fugida de Maria, Blanca Portillo
s’identifica amb ella quan exclama
“Maria i jo vam compartir un somni...
totes dues vam somniar que el meu fill
tornava a la vida.” Durant divuit dies
de març, El testament, en versió caste-
llana, ha estat al Teatre Lliure barcelo-
ní.

PER COMPLEMENTAR-HO, Xavier Antich i
Armand Puig han escrit dos articles
complementaris de la fabulació de Tói-
bín i jo he tornat a llegir la versió cata-
lana del llibre, que encara he trobat
més poderosa. Després, fent cas del
teòleg, l’eterna pregunta: què va pas-
sar en realitat?

TALMENT, TÓIBÍN, Villaronga, Antich,
Puig, i fins i tot l’expressiva Portillo,
parlen de l’experiència humana de Ma-
ria, una dona que només apareix com
una ombra als Evangelis canònics
–una ombra sempre present, tot sigui
dit–, però que manté tot el dramatis-
me d’una Passió que comparteix amb
el fill humà, revolucionari, històric i
transgressor, però a la vegada porta-
dor d’un missatge que ha marcat la hu-
manitat durant dos mil anys de histò-
ria del cristianisme.
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ncara som a temps –fins demà– de
veure una exposició sorprenent i re-

vulsiva. És la que presenta a la galeria
Àmbit el catedràtic Xavier Ruiz Collan-
tes, fins fa poc degà de comunicació de
la Universitat Pompeu Fabra. Mostra un
conjunt d’obra titulat Criatures insurrec-
tes. Són caricatures extremes, personat-
ges contrafets, esqueixats. Insurrectes
malgrat ells. El seu autor també és un in-
surrecte. Ho és en molts sentits. Amb
aquests treballs s’insurgeix contra els
sistemes de dominació social i cultural.
S’insurgeix també contra la imatge que
teníem d’ell. Els qui treballem al seu cos-
tat sempre hem admirat la facilitat amb
què dibuixa sobre qualsevol paper i en
qualsevol moment. És un insurgent, per
tant, contra el vici ara dominant de con-
vertir reunions, dinars i trobades en un
aplec de gent amb el cap cot, i amb els
ulls i els dits esclavitzats per teclats i
pantalles d’última generació. Ruiz Co-
llantes s’allunya d’aquestes temptacions
esnobs traçant i perfilant amb llapis
imatges i objectes suggeridors i fasci-
nants. La paradoxa és que el conjunt
d’obra gràfica amb què ens ha sorprès
fou treballada durant moltes nits de vet-
lla emprant Paint de Microsoft. Queda
clar, doncs, que s’insurgeix també con-
tra el prejudici que la producció artística
no està a l’abast de tothom. Ens demos-
tra que l’ordinador és una eina amb pos-
sibilitats expressives insospitades pels
qui només en fem un ús pràctic. Ruiz Co-
llantes és un artista figuratiu. Es consi-
dera hereu de les tradicions de l’expres-
sionisme i del pop. De la primera acull
solucions plàstiques pertorbadores i el
mite de l’art compromès. De la segona
incorpora la sensibilitat del còmic, el ci-
nema d’animació i les sèries televisives,
universos que analitza de fa anys en la
seva condició d’universitari expert en
anàlisi de la imatge. És un insurrecte
també contra les convencions de la peça
única. Converteix l’ordinador en l’estri
d’una mena nova de litografia. De cada
obra, en fa dotze reproduccions. Cadas-
cuna amb un títol diferent. La seva és
una insurrecció global contra la petulàn-
cia, els tòpics i el conformisme.
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