
ESTRENA AL TEATRE CONDAL D’UN ÈXIT DE L’OFF BROADWAY

La maternitat és una cosa molt se-
riosa, això és cert, però també pot 
donar lloc a les situacions més cò-
miques. Sota aquest concepte va 
néixer al circuit alternatiu de No-
va York Motherhood out loud (Mater-
nitat a crits, en traducció directa), 
un muntatge teatral que agluti-
nava un ampli col·lectiu d’autors 
i monologuistes amb els seus es-
quetxos al voltant de l’univers de 
pares i fills. La productora Focus 
en va comprar els drets fa un any i 
mig i Mares! (amb Maternitat a crits 
de subtítol afegit) s’ha estrenat al 
Condal de la mà d’un dramaturg 
(Guillem Clua) i un director (Oriol 
Tarrasón) de carrera ascendent en 
els últims temps.
 Clua ha viscut a Nova York i està 
familiaritzat amb aquest entorn 
per buscar una adaptació nostra-
da d’una peça d’una comicitat que 
pot ser feridora. «La comèdia fun-
ciona si els referents són pròxims. 
Es tractava que els acudits no fes-
sin mal d’orelles, i hem eliminat els 

esquetxos que ens quedaven molt 
lluny», explica un autor que té actu-
alment dos muntatges en cartelle-
ra, després de l’estrena del seu text 
Gust de cendra a la Sala Muntaner. Si 
l’encàrrec a Clua estava més que jus-
tificat, molt més sorprèn l’elecció 
de Tarrasón. Director de la compa-
nyia Les Antonietes, s’ha mogut les 
dues últimes temporades entre Ib-
sen (Stockmann) i Txékhov (Vània). 
«És una oportunitat per a un direc-
tor de l’entorn mal dit alternatiu», 
comenta Jordi González, vicepresi-
dent de Focus.

Elenc contrastat

«Fins ara havia fet espectacles que 
naixien d’un procés previ de treball 
personal. No havia dirigit mai en un 
gran teatre i ara afronto el repte de 
fer una comèdia per primera vegada 
com una feina en equip d’enginye-
ria teatral», afirma per la seva part 
Tarrasón. 
 En aquest equip compta amb in-
tèrprets solvents en l’àmbit de la co-
mèdia com Lloll Bertran, Sandra 
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Monclús, Mireia Gubianas i Vanes-
sa Segura, a qui acompanya Óscar 
Jarque com a únic partenaire mas-
culí. Es reparteixen una trentena 
de personatges en els 16 episodis 
que componen Mares! L’original 
de l’Off Broadway ja funciona com 
una franquícia a la carta. Els com-
pradors de drets de l’obra tenen la 
possibilitat de triar els esquetxos 
que més els interessen i afegir-ne 
un de collita pròpia.

Petita deformació

I aquestes històries són, segons 
Tarrasón, molt «reconeixibles». 
Passen, per exemple, amb el nen 
que es resisteix a agafar el son i no 
deixa dormir els seus progenitors, 
situacions entre mares al parc, o 
amb l’adolescent que té la regla 
per primera vegada. Però Mares! no 
es redueix a aquest entorn infantil 
o juvenil. També hi ha una petita 
trama amb un fill que torna a casa 
perquè la seva mare pateix Alzhei-
mer, o una parella de gais que con-
tracten una mare de lloguer.
 Totes són servides amb una pe-
tita deformació, «com si fos un ull 
de peix», amb la intenció de la re-
cerca de la comicitat. «Sé que tinc 
sentit de l’humor i tenia ganes de 
provar-lo», explica Tarrasón som-
rient, no cal dir-ho. Clua, per la se-
va part, afegeix d’un text «molt no-
vaiorquès» que les històries que 
presenta poden anar «més enllà 
de la comèdia». H33 Al parc 8 Lloll Bertran i Sandra Monclús, en una escena.
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¡La mare que et va parir!
‘Mares!’ presenta un seguit d’esquetxos al voltant de la maternitat i les relacions entre pares 
i fills H Oriol Tarrasón debuta com a director de comèdia en una adaptació de Guillem Clua
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