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Escenari|s

entrevista a Emma Vilarasau, actriu

“Intento ser
camaleònica”

ALBERTLLADÓ
Emma Vilarasau (Sant Cugat del
Vallès, 1959) és conscient del mo
ment professional privilegiat que
passa. Reconeguda recentment
amb el premi Nacional de Cultura,
protagonitza a la Sala Beckett Un
tret al cap, l’última obra de PauMi
ró, on interpreta una periodista in
còmoda.Lasevaintensaactivitat(la
pròxima temporada estrena tres
obres al Teatre Lliure, incloenthi
una Medea dirigida per Lluís Pas
qual) no li ha impedit de fer el salt a
l’escriptura,publicant,ambMontse
Barderi, la novel∙la epistolar Camí
d’anada i tornada. En aquesta con
versa la convidem que la intuïció i
l’experiència que acumula, ara, pu
gui ordenarse en formade relat. El
d’una professió sempre difícil d’ex
plicar.

Cada vegada li interessamés la filoso
fia.Quèestà llegint?
M’hauria encantat estudiar la car
rera, però no ho vaig poder fer. Per
això m’he anat fent jo mateixa una
petitahistòriade la filosofia.Soc,en

aquest sentit, autodidacte. Vaig co
mençar pels clàssics. Ara estic amb
Unamuno.

Camus deia que el periodisme lliure (i
també el teatre) necessita quatre
punts cardinals: obstinació, ironia, lu
cidesa i desobediència. Podria definir
així la sevamanerad’entendre l’ofici?
Més que obstinació parlaria de te
nacitat o perseverança. I ironia, sí,
sobretot cap a una mateix. Has
d’aprendre a riure de les teves prò
pies expectatives. Si desobediència
voldirqüestionarseconstantment,
no instal∙larse, també. I desobedi
ènciacapalqueesperendetu,sense
deixar que això et creï ansietat. Cal
intentarser lliure,notrairsegaire.

Això és la lucidesa. Però vostè també
sol parlar de la importància de l’em
patia.
Nopotexistirunactorquenotingui
empatia. Fer d’actor és posarte en
elpaperde l’altre. Sinoetscapaçde
sentirte com se sentiria el perso
natge, ésmolt difícil.Has d’aconse
guir que la teva mirada surti de tu.

Des de petita he intentat ser cama
leònica, transformarme en cada
paper. I ho fas per empatia, no per
mimesi,queésunacosadiferent.

Parlem de la seva etapa de formació.
Acaba l’Institut del Teatre i, al cap
de poc temps, marxa a estudiar a l’
escola de Philippe Gaulier. Què va su

posarperavostèaquellaexperiènciaa
París?
Actoralmentemvadonarseguretat,
peròcrecquesobretotemvaajudar
personalment.Eramoltjove.Haver
d’interactuar amb gent de molts
païsosdiferents,veureelmillor tea
trecadadia...

Ja havia estrenat al Lliure de Gràcia.
Comvaarribarallà?

LluísPasqualeraprofessordel’Ins
titut i vamuntar un espectacle amb
els estudiants graduats. Vam fer
Impromptu de Versalles, de Moliè
re. Llavors Fabià Puigserver volia
muntar L’hèroe, de Santiago Rusi
ñol, i Pasqual li va demanar que em
fes una prova. Nom’ho podia creu
re.EstavaalLliure!

Allà aprènunamaneramolt particular
de fer teatre. Puigserver li demostra
els resultats de la disciplina en el
treball, però Anna Lizaran li insistirà,
també,enlanecessitatdenodeixarde
jugar.
Ella no deixava de jugar mai en es
cena.Joeramésdemètode.Llavors
no ho entenia massa, estava massa
nerviosa,peròés imprescindible.El
FabiàveniadePolònia, i aquíestava
tot per fer. Ens insistia que si no ex
pliquesresmoventelbraç,noelmo
guis.Aquesta cosad’anardepurant,
unavegadaiunaaltra, la interpreta
ció... Això és l’estil Lliure. Passaves
moltíssimes hores allà dins, però
erael lloconvoliesestar.Nose’tfeia
llarg,mai.

“No pot existir
un actor que no
tingui empatia; fer
d’actor és posarte
en el paper de l’altre”

Emma Vilarasau
fotografiada
recentment a
la Sala Beckett
de Barcelona, on
acaba d’estrenar
‘Un tret al cap’
FOTO XAVIER GÓMEZ
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Durant els últims anys, en els quals ha
intensificat la sevapresència al teatre,
s’haanat retrobantambprofessionals
com Sergi Belbel. Què es guanya i
què es perd amb la maduresa profes
sional?
La maduresa està molt bé (riu).
T’allibera de molts patiments in
útils, i t’ajuda a concentrarte en el
que és essencial en aquesta feina,
que unpersonatge i un text arribin.
El que s’ha d’entendre és l’obra.
Aprens a aplicar la precisió en cada
frase. Té el perill, per descomptat,
deperdrefrescor.Però,esclar, lasa
viesa està en saber combinar con
creció ivida.

També ha descobert recentment la
vocació per l’educació. Fer classes li ha
servit per fer un relat de tot el que
abans ha construït d’unamaneramés
intuïtiva?
Ensenyar t’obliga a reflexionar
sobre el que vols dir, i a ordenar un
discurs. No és fàcil explicar la nos
tra feina. Fer classes, és cert, t’orga
nitza les idees ielconeixement.

Hatreballatambautors joves,comPe
re Riera i Pau Miró. D’alguna manera
el teatre és dels pocs llocs on les dife
rents generacions conviuen amb certa
naturalitat.
Perdesgràcia, hi vahaverun temps
en què, per qüestions històriques,
ens va faltar una generació. Molts
hovandeixarperguanyarselavida
amb altres feines. Ara hi comença
ahavergransactorsdesetantaanys
que conviuen amb grans actors
de vint. Per fi existeix un equilibri.
I és un privilegi. És molt bonic el
que aprèn una generació de l’altra.
El que heretes, sigui d’una manera
o d’una altra, acabarà formant part
detu.

Un dels grans eufemismes que escol
tem a ‘Un tret al cap’ és, precisament,
la paraula ‘renovació’. La periodista
queinterpretaésacomiadadadeldiari
en el qual ha treballat tota la vida. Ens
estemquedant sense referents, sobre
tot femenins?
En la informació i el teatre sembla
com si l’experiència no tingués va
lor.Elpasdeltempsnointeressa.En
el periodisme això ha estat molt
mesquí, no únicament per un tema
d’imatge, que ésmolt greu, sinóper
un problema de sou. L’obra també
denuncia això.Decomrenovenpe
riodistes perquè als joves els poden
pagarmenys.

Les primeres rèpliques d’aquesta obra
sembla que parlin d’aquestes auto
expectatives que comentàvem, que
poden arribar a ser frustrants. Diu el
seu personatge: “Aquesta exigència
m’estàmatant”.
Ella mateixa, la periodista que in

Autoretrat en cinc instantànies

dos periodistes i escriptores, Annema
rie Schwarzenbach i EllaMaillart. Tot i
això,avostènol’apassionaqueli facin
entrevistes...
No, no m’apassiona (riu). Però és
pel que deia abans, per les expec
tatives que es creen. S’espera que
una sigui intel∙ligent, enginyosa,
que digui coses interessants, que
doni un titular... Aquesta pressió
que em poso jo mateixa és el pro
blema. Amés, sempre penso que el
que jo soc és actriu, que l’únic que
faig és interpretar el paper que ha
escritunaltre.

Devegades, l’aplaudimentpotseruna
trampa.Potacabarambelmisteridela
màscara,ambelpactedeversemblan
ça, quan surt a saludar després d’una
intensa interpretació.
Depèndel’espectacle.Peròrecordo
que aquesta sensació la vaig tenir
perprimeravegadaquanfeiaelmo
nòleg de La infanticida. El final era
brutal. Tirava la nena al pou. Lla
vors... s’apagava la llum, i, de sobte,
sortiaEmmaVilarasauasaludar.És
comtrencar,decop, tot l’esforçque
has estat fent perquè es creguin el
personatge. Però hi ha obres, com
Infàmia, queparladel teatre i inter
pel∙la el públic, en què està molt bé

sortirquanhaacabat.Ésl’últimapi
cadad’ullet.

Estara l’aparadorconstantment,ones
confonactriuipersonatge,nohadeser
fàcil. Sobretot quan es fa televisió.
El contacte amb la natura, i la poesia,
li permeten una mena de descom
pressió?
Desdepetita remoure la terra i l’ai
guam’haagradat.Peròrealmentara
em serveix per ressituarme. Estar
solaal’hort,sentiraixòqueéstanfí
sic,emcalma.Lapoesia,d’altraban
da,ésladepuracióabsolutadelapa
raula. És recuperar la intimitat. Em
fascina que ambuna frase tan curta
algúetpuguiobrirunmónadins.

Habitar altres interiors, altres inti
mitats, l’ha ajudat a jutjar menys les
persones?
Sempre penses en la raó profunda
perlaqualalgúfaalgunacosa.Noes
tracta de justificar. Però sempre hi
ha alguna cosa darrere. Tothom té
elsseusperquès. |

PauMiró
Untretal cap
SALABECKETT. FINSAL30DEJULIOL

LesnocesdeFígaro
Teatre Lliure,1989.
Dirigidaper FabiàPuigserver.
Va ser un moment molt especial,
tantvitalcomprofessional(compar
teixescenariambJordiBosch,elseu
company). Recordo com si fos avui
paraules del Fabià, que estava en
plenaforma,iquenodeixavadesor
prendre’ns.Tampocnoera fàcil, era
moltexigent.Peròvamriuremoltís
sim.Enshovampassarmoltbé.

terpreto,horeconeix:“Nohiarribo,
no en sémés”, i confessaqueelmés
difícil és acceptar això. Hi ha un
moment en aquesta professió que
etsconscient tantde finsonhauries
d’arribarcomdefinsonpotsferho.

Enfrontarteaaixòsenseansietatés
important.

És curiós que en la seva primera incur
sió com a escriptora de ficció, a ‘Camí
d’anada i tornada’, també posi veu a

“Lamaduresa estàmolt
bé, t’allibera demolts
patiments inútils i
t’ajuda a concentrarte
en el que és essencial”

És una de les presències destacades als escenaris catalans; també en cinema i televisió. Acaba
de ser reconeguda ambel premiNacional deCultura i protagonitza a la Sala Beckett ‘Un tret
al cap’, l’última obra dePauMiró. Repassa amb ‘Cultura/s’ el seumón i la seva trajectòria

Paraquenomeolvides
Pel∙lícula,2005.
DirigidaperPatriciaFerreira.
Em va fer moltíssima il∙lusió conèi
xer i treballarambFernandoFernán
Gómez.Ésunmitedelaprofessió.En
el set semblavaqueno feia res, i des
préselresultatenpantallaeramagní
fic. En la seva senzillesa estava tot.
AmblaPatriciavamtreballarmoltís
simprèviament, i aixòesnotavaper
quèsortienpresesbonesalaprimera.

Ventdelplà
Sèrie. TV3. 20052010.
Em va interessar molt treballar el
tema de les dones maltractades,
que era el tema amb què arren
càvem la sèrie. Van ser molts anys.
Recordo, per tant, escenes me
morables, i d’altres que potser no
tant. Però estic molt satisfeta d’ha
verla fet, sí.

Agost
TNC, 2010. De Tracy Letts.
Dirigida per Sergi Belbel.
Feiamolts anysquevolia fer aques
ta obra, i treballar el conflicte ge
neracional entre les dones d’aques
ta família. Poder ferho amb l’Anna
(Lizaran)... Va ser un retrobament
meravellós.

Barcelona
TNC i Teatre Goya, 2013.
Dirigida per Pere Riera.
Era un risc, s’havia d’omplir la Sala
Gran del TNC, que espanta tots els
autors i directors. Per a mi, el Pere
és una persona molt especial, l’es
timo moltíssim. Té molt talent,
molt rigor i molta intel∙ligència.
Em va alegrar molt que Barcelona
sortís tan bé.


