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Finalment l'Emma Vilarasau i l'Andrés Lima s'han trobat: "Fa molts anys, quan ell començava amb
Animalario, varem coincidir en el rodatge d'una pellícula i ja ens vam dir que ens agradaria fer
alguna cosa junts. Ha passat el temps, ens hem fet grans... Però ara és el moment idoni perquè
l'Andrés està vivint una esplèndida maduresa professional", ha exposat l'Emma, protagonista de
La mare, que tampoc ha estalviat floretes per als seus companys de repartiment, en Pep Pla,
l'Ester Cort i l'Òscar Castellví. Ho vam sentir divendres, a la presentació d'aquest brillant text de
Florian Zeller, que ha dirigit Andrés Lima -en català!- i que s'estrena oficialment el 6 de febrer a La
Villarroel, tot i que ja hi podeu anar abans en sessions prèvies si us ve de gust. L'espectacle, que
ho té tot per atrapar el públic i que també significa la primera direcció de Lima a La Villarroel, està
programat fins al 26 de març.

La mare és el segon text de Zeller que presenta Focus en poc temps. El primer, El padre, es va
estrenar al setembre al Romea. Lima ens ha explicat que tots dos són autobiogràfics: "Aquest li
dedica a la seva mare i El Padre crec que ho va fer a seu avi, que tenia alzheimer." Però són molt
diferents. Si l'autor classifica El padre com a farsa tràgica, a La madre la situa en el camp de la
comèdia siniestra. Sobre Zeller, el director diu que actualment "està disfrutant d'un èxit enorme
sobretot perquè parla de temes íntims o casolans que tots experimentem. Molts som normals, però
a casa se'ns envà l'olla i Zeller retrata just aquest moment. És una obra difícil, amb un llenguatge
innovador i, a la vegada, un gran èxit comercial."

Anem a l'obra. La mare, que l'hem d'entendre en genèric, és una dona que ha dedicat tota la seva
vida a la família, a l'home, als fills, i de professió sus labores. Arriba aquell moment "que
s'anomena els 50 anys, un moment de trànsit que provoca crisis", en què els fills marxen de casa,
l'home li posa banyes... "Hi ha tot un món que es desfà i que provoca aquells moments d'angoixa
on no se sap on ets i et preguntes si ha valgut la pena tot el que has fet. Reflexiona sobre la vida
en parella de llarga durada, de què ha servit i què s'ha compartit. Moments durs que molts hem
viscut i que de vegades poden conduir al suïcidi. Aquest és el moment que veurem, quan ella és a
punt de caure. Un moment que coincideix en què el fill torna després de la ruptura, i que provoca
un replantejament. Un estat de crisi en què es pot ser tan insuportable com brillant, tan amable
com odiable, tan negre com resplendent. Dins del dolor, té facetes brillants i misterioses a la
vegada", explica Lima.

La història, però, pot tenir més d'una lectura ja que incita al debat de si el que veiem passa de
debò o només és dins del cap de la Mare. "Es planteja en clau de realitats paralleles. Com a
metàfora, a l'escenari hi ha dos grans finestrals, idèntics, per on la llum entra per igual. Hem
intentat entrar al cap d'ella, al seu caos... tot i que no és tan caos perquè tots ho vivim! Tots tenim
mare. A la vegada, tot sembla molt obvi però no ho és... Mireu: és una obra dirigida a l'emoció, per
tant, cal sentir-la, no explicar-la", assegura el director.

LA VEU DELS PROTAGONISTES

Després d'escoltar les lloances de Lima envers el treball de Vilarasau com a "una de les actrius
millors que he conegut en la vida. El que ella fa és molt difícil!", l'actriu ha assegurat que l'obra és
difícil per a tots ja que "hem de fer una feina millimetrada. Però l'Andrés és un bon coneixedor de



l'ànima humana i, a més, el tema l'apassiona. I té una sensibilitat especial a l'hora de dirigir,
sempre té la frase exacta per posar-te al lloc exacte. Jo voldria tenir sempre un pinganillo amb les
seves frases!" Vilarasau explica que La mare toca llocs que fan mal, perquè "són llocs d'ombra a
les nostres vides on tots decidim no mirar perquè ens fan por. De vegades és més fàcil tirar-se al
precipici que suportar un mareig constant. Però ella lluita per viure des de molts punts diferents.
Està molt ben escrita, des de dintre d'una realitat objectiva." I es remet a una frase de Antoni Narto
que diu: "Nunca real. Siempre verdad."

L'actriu assegura que no pot comparar aquest paper amb cap altre que ha fet, ni pel personatge ni
per l'estructura. "I té diferents interpretacions. Cada vegada que la veus, en treus conclusions
diferents. Per a mi és un viatge d'ella, però altres no ho veuen així. És un cant a la vida, a la
supervivència. Un viatge enigmàtic i apassionant per la ment de la protagonista. I és que la ment
és lliure i ella no l'atura! S'ha de resituar però no troba el lloc. És com una dona quan es queda a
l'atur: de sobte, la vida et canvia, t'has de replantejar, passes crisis, reneixes... tot i ser crisis molt
dures."

Pep Pla manifesta el seu agraïment per poder participar al projecte després de 10 anys sense
pujar als escenaris: "M'ha servit per treure'm el rovell! Fa 10 anys que vaig assumir la direcció del
CAET i he hagut d'aturar les actuacions. Quan van proposar-m'ho havia acabat just el festival TNT.
Era ara o mai! I a la vegada, quin luxe ser dirigit per l'Andrés Lima junt amb aquests companys. No
puc demanar res més!", assegura. Ell interpreta el Pare: "Portem 25 anys de relació i em dedico
als negocis i microcrèdits, passo molt de temps fora de casa i de cop i volta em trobo en una
situació que em porta a pensar què queda emocionalment de tots aquests anys junts."

Ester Cort és al cap de la Mare. O no... "Jo intento ser totes les figures que té al cap, amb el seu
caos. No sóc ben bé un personatge: sóc la novia del fill, l'amant del pare, l'infermera... No sabem
si són reals o només són a la ment. Hi ha vàries teories..." Tan ella com l'Òscar Castellví, estan
profundament agraïts de poder participar en un muntatge com aquest: "L'Emma és molt generosa,
l'Andrés és molt gran... Ha estat molt guai treballar amb tothom!", diu l'Òscar, que interpreta el fill i
assegura que té una feinada de por amb la mare: "Ella m'estima, massa crec. I de vegades m'odia
a mort. Jo em vaig fent gran i li dic Mare, ho has d'entendre... Però és complicat!"

Andrés Lima puntualitza que el retorn del fill no té res a veure amb els fills que ara tornen a casa
perquè no tenen feina i no es poden pagar un pis. Aquesta Mare va més enllà d'una dona burgesa
del 2017 amb problemes d'abandonament del niu: "Zeller va cap aun altre costat. El tema principal
és el desamor, però plantejat des d'una dramatúrgia netament contemporània. És un autor que
coneix bé tots els autors del s. XX i trenca l'estructura dramàtica convencional, tal com ella es va
trencant amb l'angoixa creixent, les pastilles i l'alcohol. La Mare es multiplica, no sabem si és una
sola dona o hi ha més personatges. Però això no ho hem de resoldre, l'autor ens proposa un
trencaclosques per anar-lo desxifrant."

Pel que fa a l'escenografia, a banda dels finestrals, suggereix una mena d'escena/mirall on es
reflexa tot el que va passant: "M'he deixat portar molt fidelment per ella, he volgut exposar els seus
sentiments. Certament hi ha música i canvis de llum, però ho intentem portar a un altre lloc." El
director explica que per a la música han explorat la veu de Yma Sumac, una cantant molt
reconeguda als anys 60 "que reproduïa d'una manera inquietant els sons de la selva."

Lima conclou exposant la seva admiració per l'autor: "Zeller hi és tan present! De vegades penses
que tot és al cap de la Mare però... hi ha una escena on ella no hi és! És una obra lliure, s'ha saltat
totes les normes. Als psicoanalistes els encanta molt la relació amb el fill. És un autor molt
especial, tot i que és perillós. Però m'encanta el perill!"


