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La Concha Velasco està estupenda. La vaig veure ahir dimecres a Can Cuni i ja mostrava que
s'havia recuperat del tot, que estava plena de força i molt illusionada per tornar al Goya. És on ens
hem trobat avui, amb motiu de la presentació de Olivia y Eugenio. I ens ha dit amb tota la
tranquillitat que, si tot va bé, compliria en aquest teatre els 76 anys (el 29 de novembre).
Magnífica! Ha vingut a fer temporada a Barcelona amb aquesta producció de Focus i Pentación al
seu teatre, al del seu amic Josep Maria Pou. L'espectacle està previst en cartell fins al 15 de
novembre, però "sempre hi ha possibilitats de pròrroga", ha promès Jordi González, director de
continguts de Focus. Tot i que ja els podeu anar a veure en sessions prèvies a partir d'avui mateix,
l'estrena oficial serà dimecres que ve, dia 21.

Olivia y Eugenio es va estrenar a Zaragoza fa vora un any i té un pòsit de 54 representacions. És
un text d'Herbert Morote que parla de la relació d'una mare i el seu fill, que té la Síndrome de
Down. L'Olivia .es una dona rica, que dirigeix una galeria d'art i està envoltada de gent d'alt
standing. El relat va des de que ella rebutja el seu fill quan li diuen que no serà normal fins que,
gràcies a l'Eugenio, se sobreposa a una depressió que l'abocava al suïcidi, emportant-se al nano
per no deixar-lo sol al món. A més de la Concha, l'interpreten dos nois Down: Rodrigo Raimondi i
Hugo Aritmendiz, que s'intercalen les representacions. El director és José Carlos Plaza.

Velasco ha confessat que aquest ha estat el treball més difícil de la seva vida com actriu, que no
és curta: "Treballar amb uns actors Down ha estat tot un repte. Es podia haver fet amb
caracterització, però mentre jo era al llit, van aprofitar el temps anant a collegis a buscar nois per
interpretar el paper. Van trobar l'Hugo i el Rodrigo, que saben perfectament com són i van
acceptar", explica l'actriu.

La dificultat rau en què treballar amb ells l'obliga a estar més atenta, tot i ser molt gratificant: "El
seu personatge és bàsic. L'Olivia té un càncer terminal i creu que s'ha de suïcidar. Però ell fa que
se senti la mare del fill més meravellós del món i tot canvií," diu Pou. "És un text preciós, molt
emotiu, al que els nois li donen una veritat extraordinària que es transmet i a la que no em puc
quedar enrere. Requereix entrega i veritat. I us puc assegurar que no m'assemblo de res a
l'Olivia... però sóc bona actriu!" afegeix Velasco, sense les falses modèsties que se solen emprar
en aquestes situacions. I és que les seves aparicions al teatre i al cinema són incontables, tant
com els premis rebuts!

DOS NOIS, DOS PERSONATGES

Cada noi aporta la seva veritat personal al personatge, el que també influencia l'actuació de
l'actriu: "Tenen peculiaritats diferents i de la seva interpretació en surten dues obres. Hi ha molta
gent que l'ha vist dos cops -almenys!- jo us proposo de repetir-la, també!", apunta Pou.

A la roda de premsa hi ha assistit només un dels dos nois, Rodrigo Raimondi: "L'Olivia és la meva
mare, que m'estima molt. La Conxa és una bona companya i m'ajuda en el text de l'Eugenio", ens
diu, responent a la pregunta de com és la Concha treballant. Velasco explica que al principi,
l'Olivia és agressiva i els hi van d'haver d'explicar. "Ells són carinyosos, no entenen la duresa, es
queden parats. Són bons per naturalesa, intelligents i excepcionals. A l'obra la mare li diu: Seràs
sempre el meu etern bebè. I també Ets el més autèntic, alegre i sincer dels éssers humans I això



és veritat. Tots tenim un Down aprop, fins jo mateixa. En neix un cada 800 parts."

El Rodrigo és actor. Fa teatre musical al seu collegi i ens ho explica amb orgull: "M'agrada assajar,
sóc un bon actor! He fet Mamma Mia!, Grease, La Bella y la Bestia... També canto. A West Side
Story faig el Toni!", explica. I encara afegeix: "I ho ballo tot, sevillanes, musicals... Sóc campió de
natació d'espatlla", diu tot feliç, mentre a la Conxa li cau la baba: "Ara, a més, és mestre de nens
més petits!" afegeix l'actriu, que ens descobreix que Rodrigo és fill del reconegut tenor Ruggero
Raimondi i que s'ha criat als camerinos.

A banda de tota aquesta exposició d'emocions, tendresa i veritat, l'obra fa reflexionar molt sobre el
nostre comportament amb els nens: "Ara conec en profunditat el comportament dels pares i els
mestres. Crec que tractem els infants amb massa duresa, ells no són com nosaltres."

Pou s'ha proposat que, si bé el pròxim espectacle de la Conxa ja està compromès, el que fa dos
l'estrenarà al Goya. I si pot ser amb ell de company: "L'he dirigit, però mai he actuat amb ella i en
tenim molts ganes. Ens han pres la Virginia Wolf però ja pensarem una altra cosa!"


