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La mare indaga en la sole-
dat de la mare que ha dedi-
cat tota la vida a l’educació
del fill i la convivència amb
el marit quan comprova
que arrenca una nova eta-
pa vital, sense fills i amb el
company més distant que
mai. L’obra s’estrena, de-
mà, a La Villarroel, i supo-
sa el retorn d’Emma Vila-
rasau a la sala (després
d’un reeixit Infàmia, de
Pere Riera la temporada
passada) i que Pep Pla
(avui director del Centre
d’Arts Escèniques de Ter-
rassa, CAET, i director es-
cènic) recuperi el seu pa-
per d’actor, després de deu
anys d’aquell Animales
nocturnos a la Sala Bec-
kett.

Emma Vilarasau és
aquesta mare, de mitjana
edat, que descobreix que
ha estat covant un ou sen-
se fecundar, que el seu niu
ha quedat buit.I no té com
omplir-lo ni tampoc a què

dedicar la resta de la seva
vida. L’obra, dirigida per
Andrés Lima, és del dra-
maturg francès Florian
Zeller, de qui, fa poques
setmanes, es programava
El padre amb Héctor Alte-
rio al Romea. Responen a
un díptic perquè en totes
dues peces el dramaturg
convida l’espectador a co-
nèixer la manera de pen-
sar dels protagonistes. Si a
El padre el cervell tenia
importants buits perquè
era un home amb un avan-
çada malaltia d’Alzhei-
mer, a La mare és una do-
na que pateix una buidor
que li fa trontollar les con-
vencions vitals de manera
abrupta. Pla admet que el
procés de crisi de la prota-
gonista cau en la malenco-
nia. Tot es desfà quan el fill
(Òscar Castellví) torna a
casa un breu període des-
prés d’un desengany amb
la parella. Ester Cort és el
quart personatge del re-
partiment que assumeix
un estol de papers, com
ara el de la filla, el d’una in-

fermera i, fins i tot, l’alter
ego de la protagonista.

Vilarasau comentava,
en la roda de premsa de fa
uns dies, que la peça radi-
cava en la contradicció de
les diferents vides inte-
riors, que difereixen de la
realitat objectiva. Efecti-
vament, el director consi-
dera que “la veritat no són
els fets; és per sota dels
fets”. Lima comentava
que, des de dins, es percep
un caos que porta la mare
a l’abisme i que la fa, per
moments, “brillant i ado-

rable i altres vegades insu-
portable”.

Andrés Lima dirigeix
per primer cop Vilarasau
(“ens hem trobat en el mo-
ment idoni”, celebra l’ac-
triu) i també Pep Pla, amb
qui fa anys que perseguei-
xen fer alguna coproduc-
ció amb el CAET. Pla ad-
met que va arrencar “rove-
llat” en el procés d’assajos.
A l’escenari (ja han fet di-
verses prèvies), és dife-
rent perquè “saps que
l’Emma, com la Lizaran,
sempre et salvaran” si es
pateix algun buit. El direc-
tor del CAET comenta que
és molt recomanable recu-
perar el rol d’actor per no
perdre la distància que es
genera al despatx com a
gestor i director. Pla con-
firma el paper central de la
mare, tot i que destaca el
treball de Lima perquè la
resta de personatges tin-
guin una història al darre-
re que fa de “motor acto-
ral”: “Ella és la mare grà-
cies a tots els altres perso-
natges.” ■

La síndrome del
niu abandonat

Andrés Lima dirigeix per primer cop Emma Vilarasau
a ‘La mare’, un muntatge que recupera l’actor Pep Pla
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Emma Vilarasau, en un instant del muntatge que s’estrena demà a La Villarroel ■ DAVID RUANO

Lima ha ideat
per a cada
personatge una
història que
pivota al voltant
de la mare


