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Primera fila    icult
Estrenes teatrals LLL

laia Marull
«Fer ‘La llista’ 
equival a un 
màster en 
interpretació»

L
aia Marull (Barcelona, 
1973), guanyadora de tres 
premis Goya, afronta a l’Es-
pai Lliure el seu primer mo-

nòleg amb La llista, premiada obra 
de la canadenca Jennifer Tremblay. 
Hi encarna una mare i mestressa de 
casa obsessionada per fer llistes de 
coses que ha de fer i que se sent res-
ponsable de la mort d’una veïna.  

–¿Com va descobrir aquest text?
–Va ser gràcies a l’actriu Allegra 
Fulton, a qui vaig conèixer en un 
rodatge al Canadà fa anys. Ella ha-
via interpretat l’obra i preparava el 
segon monòleg d’aquesta trilogia 
sobre dones. Em va desafiar a fer-la i 
es va comprometre a dirigir-me.

–¿Què ha suposat treballar a les or-
dres d’una actriu que havia repre-
sentat aquest mateix paper?
–Allegra ha sigut molt respectuosa. 
Ha deixat que sortís de mi el perso-
natge sense imposar res. És el tipus 
de persona que et dóna les claus de 
l’obra però deixa que trobis el teu 
propi camí. Ha sigut molt enriqui-
dor treballar amb ella. Té molta ex-
periència i, com que és una actriu 
supercompleta, m’ha ofert moltes 
eines. Ha sigut molt interessant. 
Fer La llista ha sigut com fer un màs-
ter d’interpretació.

–Ella no viu aquí. ¿Com es van or-
ganitzar?
–Primer vam establir les bases del 
treball al setembre. Vam treballar 
tot l’equip de forma intensa durant 
10 dies. Allegra és molt eficient i 
ens vam entendre molt bé. Després 
ens vam mantenir en contacte via 
Skype fins que ha vingut per als as-
sajos aquest últim mes.

–¿Què la va atraure del text?
–Em va interessar perquè aborda 
molts temes, com l’individualis-
me, les ganes de ser dones perfectes 
o les prioritats que ens marquem. 
La protagonista no para de fer llis-
tes de coses. Hi reflecteix aquesta 
obsessió d’arribar a tot i ocupar-nos 
de mil assumptes oblidant a vega-
des el més important, com l’amis-
tat o la nostra capacitat per ajudar. 
Un altre tema que tracta és la nos-
tra responsabilitat, com a indivi-
dus i com a societat, davant els al-
tres. És una història commovedo-
ra. No és una dissertació sobre com 
s’ha de viure, però exposa alguns 
dels punts febles de la nostra socie-
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tat. Per exemple, l’obligació de ser 
dones perfectes a tots els nivells. És 
una autoobligació que et sobrepas-
sa. En teoria, la dona ha evolucio-
nat però la veritat és que ella no no-
més ha de demostrar la seva vàlua 
com a dona, sinó com a mestressa 
de casa, mare…

–Aquest és el seu primer monòleg 
¿Què ha sigut el més dur?
–La capacitat de concentració que 
requereix. Al no haver-hi ningú 
que et doni la rèplica, has d’estar al 
cent per cent tota l’estona. Necessi-
tes molta precisió i imaginació. Es-
tic sola en escena, amb molt pocs 
elements on agafar-me: només hi 
ha una cadira, una taula i unes sa-
bates.

–En els últims anys, la seva carrera 
ha basculat més cap al cine i la te-
levisió que cap al teatre...
–L’ideal és poder combinar-los. Són 
mons molt diferents. M’encanta 
treballar amb el públic a prop, com 
ara, però també disfruto davant 
d’una càmera. El que no m’agrada 
és barrejar-los. Ara estic ficada de 
ple a La llista i vull concentrar-me 
en això. M’agrada disfrutar de cada 
cosa que faig.

–La seva última aparició a la tele-
visió ha sigut com la reina Joana 
a Carlos, Rey Emperador. ¿Quins 
són els seus pròxims projectes?
–Per sort, l’any passat vaig fer mol-
tes pel·lícules que s’estrenaran 
aquest any: Quatretondeta, de Pol 
Rodríguez, una comèdia berlan-
guiana; La Xirgu, l’actriu, per a TV-3; 
la pel·lícula La madre, la meva sego-
na amb Alberto Moraes, on tinc un 
paper secundari però molt potent, 
i Brava, de Roser Aguilar.

–En aquests temps, només roden 
tant els privilegiats.
–Hi ha poca feina, és cert. Costa 
molt més tirar endavant projec-
tes. La falta de diners fa que alguns 
s’endarrereixin i, quan surten, tot 
es fa amb menys mitjans. Per això 
en part vaig voler fer aquest monò-
leg, volia tenir una cosa que em per-
metés treballar de forma indepen-
dent.

–Per cert, ¿vostè fa llistes?
–Les meves no són tan concretes ni 
tan específiques com les del meu 
personatge. Les meves són  flotants. 
L’única llista que tinc en compte 
ara és la que faré cada nit a partir 
de dijous a l’Espai Lliure. H
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