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Emma Vilarasau, guardonada aquesta setmana amb el Max a la millor

EMMAVILARASAU

A
ls quinze anys Emma
Vilarasau era una nena
plena de complexos
que no suportava el seu
cos. Va pujar a un esce-

nari i va representar Les mosques de
Sartre. El teatre la va fer sentir en
pau amb ella mateixa. Convertida
en una de les actrius més sòlides del
país, imparteix una àrida lliçó a Els
dies feliçosdeBeckett, al Teatre Lliu-
re. Una obra dura de veure i dura de
representar. Abstinguin-se els qui
no estimin el pur teatre.
Nascuda a Sant Cugat del Vallès

el 1959, a Vilarasau –que ha hagut de
desmentir infinites vegades que si-
gui filla de Josep Vilarasau, de La
Caixa– li agrada que la dirigeixi Bel-
bel. “En aquesta feina, segons com et
diguin les coses, et dol. Si un direc-
tor et fa sentir malament t’encongei-
xes o t’anul·les. Amb el Sergi això no
passamai. Et corregeix l’ escena sen-
se qüestionar la teva vàlua.”

Passar tota l’obra amb el cos
semienterrat cansa més física-
ment o mentalment?

Mentalment. Be, a la segona part es-
tic “fins al coll” –mai millor dit– i és
més claustrofòbic.

El teatre exigeixmés que la tele-
visió o el cinema?
Moltíssim més, infinitament.

Per això diu vostè que no s’ima-
ginamoltíssimsmés anys comaac-
triu? Costarà mantenir aquest ni-
vell d’intensitat?
Sí, realment el teatre et devora, et
dónamoltíssim i reclama una entre-
ga... que només Núria Espert pot
aguantar fins a la seva edat! La res-
ta, elsmortals –ella no ho és–, no po-
dem arribar tan lluny. A més, jo tinc
vida a part del teatre.

Hi ha qui viu per a la funció i la
resta del dia es reserva
Jo no, jo tinc vida “més enllà”. No
em sento una flor esperant l’hora de
la funció. M’aixeco a les set del ma-
tí, faig un munt de coses i no m’atu-
ro fins després d’acabada la funció.

Partidària de la professionali-
tat sense sacerdoci?
La gent em diu allò de “dona,
normalment els actors es lleven a
les dotze del migdia. Fes-ho!”.
Però, sisplau!, com em perdré com
neix el dia?

I va arribar Winnie a la seva
vida...
La primera vegada que la vaig veure
la interpretava Rosa Novell, mag-
nífica. Winnie és especialista a cau-
re i aixecar-se, és capaç de provo-
car-se alegria per allunyar-se de la
foscor.

A hores d’ara, què pensa quan
Joan Anton Benach, crític de tea-
tre de La Vanguardia, veterà pro-
fessional, diu que la seva interpre-
tació va ser la més impactant de la
temporada?
Uf, em dóna pudor, alegria i ensurt.
Es va obstinar lamevamare a llegir-
me-la de cap a peus. Normalment
no les miro, interfereixen: o vols so-
lucionar el que diuen que fas mala-
ment o et recrees on diuen que et
llueixes... Al final ho desvirtues.

Som al Teatre Lliure. Què li deu
a aquesta casa?
Per mi el Lliure ho va ser tot. Vaig
aprendre la funció social de la pro-
fessió. El rigor. Oh, el rigor! Aquí hi
havia gent molt compromesa, amb
la ciutat, amb l’ofici. El Fabià, el

Lluís, l’Anita... Aquest estil de vida
el mames.

Aquest rigor ja es queda per
sempre?
Per sempre. El portes amb tu allà on
vagis. Aquell Lliure es va acabar i ca-
dascú es va espavilar com va po-
der... Sap? Per mi aquell final va ser
gairebé tràgic.

Tots recorden aquell final amb
nostàlgia.
Trist, va ser una cosa molt trista.
Hauries volgut que durés sempre
aquella manera de treballar, aquell
mateix equip. En aquella època aquí
tot estava per fer i –comva dir el po-
eta– tot era possible. Vivíem aquí
dins com en un laboratori! Érem
tots una família i una noia de 24
anys com jo, bé, no podia donar més
les gràcies a la vida.

Com porta la mort de l’Anna
Lizarán, de la qual va dir que era
experta en sondejar ànimes i treu-
re coses queunno sabia queporta-
va dins?
Malament, ho vaig portarmoltmala-
ment. Estar amb l’Anita en escena
era de vertigen, un risc apassionant.
Quan va morir em vaig sentir orfe i
recordo que vaig pensar: “Mai més

no viuràs el que has viscut en esce-
na amb aquesta dona”. Ningú més
no podrà treure de mi en escena el
que va treure l’Anna Lizarán.

Em sembla que la vida li resulta
massa curta per apostar a una sola
cosa.
M’indignen les morts que estan fora
de lloc, fora de temps, de gent que
tenia coses per fer! La de l’Anna va
ser molt precipitada –també per a
ella– i em va fer pensar: ens hau-
ríem de preparar. Tindré temps d’a-
nar-me’n deixant-ho tot resolt? A
mi m’agradaria arribar-hi amb sere-
nitat, molta serenitat, sisplau! I no
anar-me’n emprenyada. Pels que es
queden... Jo sóc agnòstica.

No van servir gaire les classes
de les monges franciscanes
No, pobres, després de tants anys
amb elles, no ho van aconseguir. A
la vida cal fer que les assignatures
pendents –un viatge, per exemple–
deixin de ser-ho.

Un actor de televisió o cinema
que no s’atreveixi amb el teatre és
un mal actor?
Jo abans creia que sí. Ara crec que
hi ha grans actors de cinema –que
no podrien treballar en teatre–molt
bons. És molt fàcil “crear veritat”
quan parles fluixet i expresses molt
amb la mirada, la distància curta
amb la càmera... Però el teatre té
lleis. No pots parlar baixet perquè
no et sent el de l’última fila.

El seu anonimat ha millorat des
que no és l’Eulàlia Montsolís de
Nissaga de poder ni la Teresa de
Ventdelplà?
Moltíssim, peròmai no vaig renegar
dels meus culebrots. La televisió és
tan agraïda com pesada. Jo tinc la
meva casa –és un claustre– i la de la
meva mare, una masia on feinejo
amb la terra, a l’hort. Allà sóc la més
anònima del món!

Allòque la d’actor ésunaprofes-
sió promíscua com cap altra... lle-
genda urbana?
Això va passar per culpa de la dèca-
da dels 80, quan anàvem tots demo-
derns. Ens barallàvem a veure qui
eramés liberal. Ara s’ha anat norma-
litzant.

Com definiria Jordi Bosch, el
company amb qui conviu des de fa
24 anys?
Jordi Bosch? És un home intel·li-
gent des de la pell a l’interior, amb
un gran sentit de l’humor, que sap
riure’s d’ellmateix, empàtic i, sobre-
tot, per damunt de tot, és la persona
més noble que hagi conegut mai.

És una mare tan preocupada
com la de Majoria absoluta?
Jo em traeixo sovint; el meu marit,
mai. Tinc dos fills –el gran, de 22
anys– pels quals vaig patirmolt pen-
sant en la seva educació. Vaig inten-
tar ser mare –no amiga– però hi ha-
via una obsessió dins del meu cap:
“Deixa’ls ser, no els jutgis, no els im-
pedeixis”. Vaig llegir massa, volia
una educació alternativa, gairebé
Summerhill... al final no han estat
grans estudiants però són ex-
cel·lents persones.

Algun fan obsessiu?
Sí, però no vull explicar-ho perquè
va ser unmalson, emvaig sentir per-
seguida, sotjada, milers de SMS...

Si alguna cosa no va bé a platea
es percep amb angoixa?
Hi ha un fil entre el públic i l’actor
que es tensa o no, segons la nit. Tens
els teus ulls sobre el personatge i un
sisè sentit a la butaca.

És cert que es va ficar en teatre
per culpa d’una adolescència de-
sastrosa?

NÚRIA ESCUR

l’entrevista

“Quan va morir l’Anna Lizarán vaig pensar:
‘Mai més viuràs el que has viscut en escena amb
aquesta dona; ningú podrà treure més de mi’”

“Als50una
donaaprèna
perdonar-se”
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Sona de fons Françoise Hardy, enigmàtica i malenconiosa, Emma
Vilarasau es demana una cocacola –“fa anys que no en prenia cap”–
i es treu les ulleres de vidres fumats. Penso en l’ocasió en què un
polític català li va dir que les actrius catalanes sempre anaven en
vambes i xandall. “No senyor, jo a les entrevistes anava maquíssima
però per anar a treballar, doncs sí, còmoda. Què vaig contestar? Que
el glamur no estava en una faldilla sinó en una actitud”.
Vilarasau ha fet funcions a 39 de febre, “vas com col·locada, en

una funció dramàtica cola perquè estàs més sensible i amb tremo-
lors, però en una comèdia et mors”. Amb la cama engarrotada. Amb
lumbàlgia. I Terra baixa embarassada de tres mesos sense que ningú
més ho sabés... Al final, com a la Winnie de l’obra que representa,
sempre li queda una bossa plena de recursos. Dilluns passat li van
atorgar el premi Max a la millor actriu.

HARDY,FEBREIUNMAX

E
ls cronistes gastronò-
mics mengen, miren
i callen. Observen el
moviment en la cui-

na i als qui atenen la sala. Es
fixen en els gestos, en l’encre-
uament d’ordres i en el xef que
s’imposa amb la veu o la mira-
da. Observen el menjar i el vi.
Els oloren. Els tasten. Els assa-
boreixen. Observen el comen-
sal. El que menja sol o el que
prova de portar la veu cantant
a la taula més freqüentada. El
que engoleix en silenci. El que
no deixa parlar. El desganat. Al
que beu massa. El que relle-
geix la carta, segur que el seu
acompanyant encertarà i ell
tornarà a equivocar-se.
Observen el que discuteix

amb la boca plena. El que
s’apropa cada mos als llavis
amb delicadesa i tanca els ulls
de pur plaer. El que li roba un
tros de peix al company sense
haver-li demanat permís; el
que creu que sap més que el
xef i el sommelier; el que nete-
ja el cobert amb el tovalló, i si

pot, la copa i el plat; el foodie
que fotografia amb elmòbil ca-
da detall i tuiteja sense parar i
sense comunicar-se amb el veí,
fanàtic com ell, que tuiteja el
mateix, en el mateix instant.
Miren de reüll qui s’ha ba-

nyat en perfum per fastigue-
jar-los el sopar amb l’olor que
ho envaeix tot; la parella que
comparteix postres mentre
amb els ulls es mengen l’un a
l’altre; la parella que s’afanya a
demanar el compte perquè no
tenen res a dir-se o no volen
dir-se res; qui no demana pos-
tres, per no engreixar, però aca-
barà endrapant el que ja ha
triat per al seu pobre acompa-
nyant. El nen pesat a qui els
seus pares no han ensenyat a
seure a taula; el nen resignat i
el que ja es veu a venir que serà
un gastrònom. El tipus melin-
drós i el rondinaire, capaç de
demanar al cambrer que retiri
el molinet, perquè el pebre no
està al punt. I el que sap gau-
dir. Els cronistes, creguin-me,
mai no s’avorreixen.

“Guardo un gran record
de la casa de Georges
Blanc, el tres estrelles
les anques de granotes
de la Dombes del qual
justifiquen el viatge a
Vonnas. Blanc, que ens
va acollir amb afecte, és
un dels papes de la cui-
na francesa des de fa 40
anys i va ser mestre de
molts grans xefs, com
Joan Roca. Recomano
un viatge a Vonnas per
gaudir del poble, dedi-
cat a la gastronomia i al
bon vivre, i del seu re-
lais et chateaux”.

millor actriu, al Teatre Lliure on interpreta una obra de Samuel Beckett
ÀLEX GARCIA

Sí, jo no m’agradava gens, em tro-
bava rodanxona, un nyap –graciosa,
això sí– al bell mig d’un germà i una
germana guapíssims. Físicament, no
em suportava. I això em va fer patir
molt, sempre anava amb faldilla llar-
ga i ponxos. Vaig pujar a un escenari
i allà per fi ja no era jo, aquell “jo”
tan odiat; teatre terapèutic.

Quina veritat li arriba a una do-
na quan creua els cinquanta?
A partir dels cinquanta una dona
aprèn a perdonar-se. A relativitzar
–ja no hi ha res que sigui a vida o
mort– i a desculpabilitzar-se: de l’e-
ducació dels teus fills, de la funció
que no va sortir... Deixes de sentir-
te responsable de tot allò que t’en-
volta. Per fi!

L’han impactada més les vides
anònimes o les de famosos?
M’han impressionat persones del
perfil de Fabià Puigserver –savi,
sòlid– o Fernando Fernán Gómez,
encara que ja estava emprenyat amb
la vida, amb dolors... Aquesta gent
que mires i sembla que no fan res
però darrere d’ells... oh, hi ha tantes
coses! I la meva mare... sí senyors,
per ser capaç, admirablement, de
canviar als seus anys.

Catalunya, independent?
Sens dubte. No és que cada vegada
em senti més d’aquí, és que cada ve-
gada em sento menys d’allà. Des de

fa anys em reconec molt lluny d’Es-
panya i des quemana el PP, als antí-
podes. Jo no vull viure en un país
que proposa lleis de l’avortament
com la de Gallardón, no vull pertà-
nyer-hi, no vull que ens imposin el
21%a la cultura perquè lamenyspre-
en... no vull.

Somia interpretar algun dia La-
dy Macbeth?
No, somio ser la Liuwa Andrejna
de L’hort dels cirerers, de Txékhov!
És una dona que puc entendre tan
bé! Ha perdut un fill, se’n va a
París, el seu amant està malalt i,
malgrat tot, vol tornar allà i estar
amb ell. Sembla que no li afectin les
coses, que passi de puntetes, però
tot és allà, dins seu, però ella... com
els napolitans, mira de tirar-s’ho a
l’esquena.

George Blanc Parc&Spa
Place du Marché
01540 Vonnas
França

ROMAIN
FORNELL

Una parella comparteix taula en un restaurant
HAUKE DRESSLER/GETTY IMAGES

Comensals

XEF DEL RESTAURANT CAELIS
(BARCELONA)

“Tinc casa meva, que és
un claustre, i la masia
de ma mare on feinejo
amb la terra; allà sóc la
més anònima del món!”

el gust és meu
CRISTINA JOLONCH

una taula per a...


