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Pot una mare educar sense reprimir?
Pot la filla comprendre la mare?
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Una mirada original, potent i divertida a la ment 
dividida de Cassandra, una jove escriptora, 
mileurista i independent, que, després la mort 
sobtada de la mare, viu el dol amb sentiments 
contradictoris.

L’obra de teatre
«A partir de les nostres experiències, 
vam voler crear una obra de teatre 

sobre les relacions femenines, la mare-filla, els 
amants, les amigues i les relacions molt 
específiques que les dones mantenen entre si, 
que estan alhora filtrades de bellesa i de 
proximitat. Vam aprofundir en la nostra vida 
interior per escriure des de les nostres 
perspectives. Un cop vam començar a fer-ho, va 
sortir un munt de merda: la hipocresia, la mirada 
masculina interioritzada, viure en el  patriarcat i 
sentir-nos alliberades... Vam voler analitzar les 
nostres accions i veure d’on provenia tot això.
De fet, vam tenir un despertar feminista quan 
escrivíem l’obra; una llum se’ns va encendre a les 
dues. Ens vam adonar que hi havia tantes capes 
complexes al nostre cervell, veus oposades i veus 
congruents, però moltes veus, i que necessitàvem 
que hi hagués més d’una persona que interpretés,  
una persona,  en lloc que cadascuna de nosaltres 
encarnéssim una dona diferent. Vam començar a 
explorar com podríem representar les moltes veus 
del cap d’una persona fent que tinguessin més 
d’un cos.
Al teatre només som nosaltres dues que 
representem el personatge d’una dona, portem 
banyadors blancs i no hi ha res més a l’escenari 
que una banyera i un micròfon. La representació 
dura una hora i en aquests seixanta minuts 
ajustats interpretem a la tia, a l’amiga i a la gent 
trucant i demanant disculpes i arribem a encarnar 

Patricia Rozema (1958) és directora, guionista i 
productora. Va estudiar filosofia al Calvin 
College de Michigan. Després d'una breu etapa 
com a periodista a la televisió pública 
canadenca, el 1985 va fer un curs de direcció a 
la Universitat de Ryerson a Ontario i ja va 
començar a adquirir experiència pràctica 
treballant com a ajudant en programes de 
televisió i també amb alguns directors (el més 
conegut, David Cronenberg). A la vegada, va 
fer els seus primers curts en 16 mm, i el 1987, 
quan tenia 28 anys, el primer llargmetratge: I've 
Heard the Mermaids Singing, una obra de baix 
pressupost que va tenir l'èxit d'una gran 

producció. És la primera cinta canadenca (en 
anglès) que guanya un guardó a Cannes. De 
molt jove, la crítica l'enclou dintre l'anomenada 
Toronto New Wave, un renaixement del cinema 
canadenc durant els anys vuitanta i part dels 
noranta, que representà un trencament 
innovador amb les fórmules de Hollywood 
(Atom Egoyan és un altre director associat a 
aquest moviment). Es considera el seu cine, per 
reducció, com a feminista i que visibilitza l'amor 
entre dones, però, en qualsevol cas, és la seva 
una mirada femenina i les seves protagonistes 
unes dones que posen en qüestió el lloc on 
tradicionalment se les ha col·locat. Sovint són 
artistes inquietes que posen en qüestió el 
mateix concepte d'art o, com a Mansfield Park, 
el personatge de Fanny Price, que sʼavança un 
segle a la seva època.

Directora: Patricia Rozema
Guió: Amy Nostbakken, Norah Sadava i Patricia Rozema
Música: Amy Nostbakken
Fotografia: Catherine Lutes 
Muntatge: Lara Johnston
Actrius: Amy Nostbakken i Norah Sadava

LA DIRECTORA 

SINOPSI

MOUTHPIECE. LA RESISTÈNCIA

CRÍTICA

«Una exploració del dol i les relacions familiars 
amb un concepte cinematogràfic molt original.»  
Frank Scheck  

«Una veritable peça revolucionaria de cinema.» 
Katie Walsh 

«Patricia Rozema descriu la condició femenina 
en una lluita èpica que fereix, emociona i 
allibera.» Simon Houpt 

A Sostiene Pereria, sentíem explicar al dottor 
Cardoso (perquè li ho havia fet dir abans 
Tabucchi), una curiosa teoria; la de la 
“confederazione delle anime”. El Marcello-
Pereira, immens, l’escoltava amb atenció, 
sense saber que en la seva pròp ia 
confederació de les ànimes un altre “jo” anava 
a fer-se amb el comandament de la resta 
d’ànimes. El dottor Cardoso deia que creure’s 
a si mateix “un” és una il·lusió, realment 
ingènua, derivada de la nostra tradició 
cristiana. Val a recordar que Tabucchi era un 
deixeble declarat de Pessoa, que va escriure 
sobre i des d’aquesta premissa. 

Mouthpiece va més lluny, no hi ha un “jo”, 
sinó una tensió constant entre totes les 
ànimes que ens configuren. I ens fa reflexionar 
sobre si el pensament de que hi hagi d’haver 
un “jo” hegemònic, que posi les altres ànimes 
“a sus órdenes”, potser deriva d’una tradició 
patriarcal. I ho ensenya tan i tan bé, com 
només ho podia fer una pel·lícula. Un pel·lícula 
feta per una dona. Per un equip de dones.

Per això Mouthpiece ens sembla una 
pel·lícula feta des de la resistència, la 
resistència a la tirania de la personalitat, un 
llast del nostre no-pensament (masclista, 
patriarcal, cristià), que ens fa mal a tots, sia 
quin sia el nostre gènere o transgènere.  

Mouthpiece li dóna un altre tomb a la truita; 
fins i tot potser no se li pot aplicar el Test de 
Bechdel. El recordes? El va proposar la 
dibuixant Alison Bechdel i consta de tres 
elements que es poden reduir a una pregunta 
(Hi apareixen almenys dues dones que 
conversen d’alguna cosa que no sigui un 
home?); si la resposta a aquesta pregunta és 
“no”, la pel·lícula és masclista. T’animes a 
venir-ho a comprovar? 
Una pel·lícula feta des de dins, irregular, 
imperfecta. Deliciosa.  

Isabel Salvat   

PARLEN LES CREADORES 
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a moltes persones diferents en la vida del 
personatge. Patricia Rozema ens va venir a 
veure i la va recomanar a Jodie Foster (que 
estava a la ciutat dirigint Black Mirror). Per a 
nosaltres, va ser fantàstic conèixer a Jodie i la 
seva meravellosa companya Alex, que ens van 
convidar a la bogeria d’anar a Los Angeles a 
representar l’obra de teatre per a tots els seus 
amics.»

La pel·lícula
«Després, Patricia ens va dir: “Fem-
ne una pel·lícula.” Ni Amy ni jo 

teníem experiència en el cinema, mai no en 
vam estudiar, mai no havíem estat darrere una 
càmera o en un plató. Vam confiar en la 
Patricia, la seva obra parla per si mateixa. Vam 
començar a escriure el guió les tres. Ella té 
l’experiència de ser mare, filla i de perdre la 
mare, i això ens va permetre afegir històries 
més concretes. Vam ampliar els personatges 
de la família i dels amics i veure’ls encarnats 
per altres actors va ser molt emocionant.»

«Al guió vam poder definir més els 
records que té la Cassandra de la 
mare. Vam escriure molts dels 

records reals de les nostres vides. Les 
relacions entre una filla i una mare són tan 
complexes, matisades, desordenades i han 
evolucionat tant amb el pas del temps, que 
tots aquests records se sumen i proporcionen 
les capes de la relació.  Al teatre, la presa de 
consciència feminista d’una dona és molt 

clara, però a la pel·lícula hem subratllat més la 
relació mare-filla, i el dol de la filla per la mort de 
la mare.»

La música: una simfonia de veus 
nues
«Mouthpiece és realment musical i 

només som Amy i jo cantant en harmonia a 
capella. Hem volgut mantenir el poder de la veu 
femenina. La veu de la dona sense filtrar i sense 
alterar. Tota la pel·lícula té lloc al cap d’una 
dona, de manera que volíem mantenir-la íntima, 
crua i propera. Com si estiguessis en un bany 
calent,  com si estiguessis banyat pel so del 
funcionament intern d’aquesta dona. Amy les va 
compondre totes i crec que això aporta un sabor 
molt específic a la pel·lícula, ja que el creador 
crea el so.» 

2018, l’estrena al Festival de 
Toronto (TIFF)
«Tenir l’oportunitat d’estrenar al TIFF 

va ser impressionant! Una experiència totalment 
increïble. Vam passar del no-res a ser el centre 
del festival. Mouthpiece va ser la primera 
pel·lícula de les presentacions de gala, va ser un 
veritable honor. Vam conèixer molta gent 
interessant i, sobretot, vam despertar un gran 
interès en el projecte. Nosaltres estàvem 
acostumades a actuar en directe en teatres 
petits de tot el món, perquè portem quatre anys 
representant l’obra, però en una nit, la pel·lícula 
ens va obrir al teatre Wintergarden amb més de 
mil espectadors, no hi estàvem acostumades. 
Va ser una experiència increïble des del no-res. 
No ens ho esperaven, va passar.»

Una producció amb mirada de dona
«La majoria de persones implicades en el projecte 
van ser dones, no és que no hi hagués un munt 
d ’homes també, però tots e ls caps de 
departament eren dones. La importància d’això no 
és desacreditar la feina de ningú, sinó que, com 
que la història tracta d’estar al cap d’una dona, era 
molt important per a nosaltres que no es filtrés a 
través de la lent d’un home. Es parla molt de com 
a la història del cinema les dones han estat 
retratades a través de la lent d’un home, les seves 
veus, l’escriptura és del 99% masculina i els 
directors de fotografia i els directors creen 
personatges femenins de ficció a través dels ulls 
dels homes. És realment important, sobretot ara, 
equilibrar la balança i retratar les dones a través de 
la lent i a través de les veus i els cossos de les 
mateixes dones. Quan això s’aconsegueix en una 
pel·lícula, ho puc sentir a l’instant. Puc saber quan 
una dona escriu un personatge femení perquè puc 
connectar-me i sentir alguna cosa realment 
profunda.»
Adaptat de l’entrevista feta per Alex Heeney a The Canadian 
Cinema Yearbook 2019

«A l'hora de començar un projecte, hi ha tres 
principis que sempre tinc presents: la unitat, la 
diversitat i l’adequació: 
La unitat és realment important perquè la història 
se’t pot escapar de les mans fàcilment. En el 
nostre argot, parlàvem que no volia que fos com 
una pizza amb massa cobertures. De tant en tant, 
dèiem “massa pizza?” i descartàvem coses. Era la 
nostra paraula per aquest principi d'unitat. Però si 
està massa unificat, li manca diversitat i és avorrit. 
Crec que mai no ens vam passar en aquest sentit. 
L’adequació és l’eina adequada, la càmera 
adequada, el moment adequat, el tret adequat per 
a l’emoció i també l’ambient i les persones 

NOTES DE LA DIRECTORA 

adequades per la pel·lícula.
En el procés d'escriptura del guió parlàvem 
molt entre les tres. Improvisàvem històries i 
les escrivíem, i després de cada sessió jo ho 
polia i ho tornàvem a revisar. Va ser molt 
divertit. Com l'obra de teatre només durava 
una hora i només eren elles a l'escenari, vam 
afegir-hi els altres personatges. La meva 
contribució va ser afegir més profunditat a la 
mare. Tinc dues filles i vaig perdre la meva 
mare, vaig poder aportar les meves vivències. 

Vam decidir que podíem utilitzar qualsevol 
tècnica, perquè tot passa dins d’un cap, i no 
només dins d’un cap, sinó d’un amb 
dificultats. En una ment, hi ha molts de 
rebrots diferents. Hi ha flaixos d’imatges, hi 
ha paraules,  hi ha records,  hi ha desitjos, hi 
ha fantasies sexuals... Hi ha de tot.
D’entrada hi havia la temptació de distingir 
l’aparença del passat del present, però en 
realitat en els nostres pensaments o somnis 
no tenen un format diferent segons el lloc que 
ocupen en el temps. Per altra banda, no 
m’agrada ser críptica i que la gent es 
confongui sense un motiu. Així doncs, amb 
Catherine, la directora de fotografia, ens vam 
resistir fermament a diferenciar l’aparença 
temporalment i vam deixar que l’emoció de 
cada seqüència en definís l’aspecte. Si es 
tracta d’un moment suau i alegre de mare i 
filla llegint un conte infantil, llavors teníem la 
lent de corall o el material rosat. Altres 
vegades, t indr íem tota la meitat de 
l’enquadrament desenfocada i, després, 
l’altra meitat totalment nítida. Al final vam 
utilitzar una mica més els tons càlids pel 
passat, però només si es tractava d’un record 
càlid. Vam afegir alguns daurats més i vam 
matisar els tons de la pell a la postproducció, 
però no ho havíem filmat així.
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PEL·LÍCULES DESTACADES 

1987, Yo escuché las sirenas cantar 

Una comèdia amb tocs 
còmics i dramàtics que és a 
la vegada una reflexió 
irònica sobre el concepte 
d ’a r t . Po l l y , una jove 
s o l i t à r i a , m a l d e s t r a , 
somiadora i divertida, és 
secretària de la galeria d’art 
de Gabrielle, una artista que 
malgrat l’èxit econòmic i 

personal, sempre ha desitjat pintar una obra que 
sigui “gran i universalment bona”. Polly és 
fotògrafa amateur que no creu en ella mateixa, 
malgrat l’originalitat de les seves fotografies. El 
film està estructurat al voltant de les confessions 
de Polly davant d’una càmera de vídeo que ens 
interpel·la directament i que alterna amb les 
seqüències de la història i dels seus somnis. És 
una obra de baix pressupost que va tenir l’èxit 
d’una gran producció. És la primera cinta 
canadenca (en anglès) que guanya un guardó a 

La música de Mouthpiece
La funció de la música és la de subratllar les 
lluites internes que Cassandra viu al llarg de 
quaranta-vuit hores; volíem que sonés com a 
generada a la seva ment. És càlida, íntima i 
sensual. Hauria de sonar com xocolata tèbia. Vaig 
decidir que tota fos a cappella. Durant el 
muntatge, Amy componia les peces i es podien 
provar diferents tons i estils amb les imatges fins 
a trobar el fons adient.

Un equip format per dones
En realitat, mai no havia tingut un equip format 
només per dones i aquesta era la pel·lícula per 
fer-ho. No semblava que fos un equip totalment 
femení; semblava que era una “troupe” sense 
mals rotllos. No vaig haver de torejar l’ego de 
ningú. No vaig haver de discutir amb cap paio en 
privat perquè hi hagués un problema amb les 
meves decisions (i no ho podia fer davant de 
tothom). La lleialtat de gènere és molt més 
profunda que la lleialtat cap al realitzador. Tot va 
anar sobre rodes.»

Adaptat de l’entrevista feta per Alex Heeney a The Canadian 
Cinema Yearbook 2019

Cannes. La crítica la considera el punt de partida 
de l’anomenada Toronto New Wave, un 
renaixement del cinema canadenc durant els anys 
vuitanta i part dels noranta, que representà un 
trencament innovador amb les fórmules de 
Hollywood. 

1999, Mansfield Park

És una recreació actual de la 
novel·la de Jane Austen que 
transforma a la passiva i 
angoixada Fanny Pr ice, 
d’origen pobre i recollida per 
una família rica, en una jove 
llesta, crítica, prudent i 
decidida a lluitar per la seva 
emancipació. La directora 
incorpora al guió fragments 
de cartes i del diari de 

l’escriptora, modifica alguns personatges i 
aconsegueix, així, transcendir el melodrama dels 
embolics sentimentals originals. La pel·lícula es 
pot considerar una reflexió sobre l’estructura 
social de l'època i la situació de la dona. En 
paraules de la protagonista: “la pobresa de la 
dona és una esclavitud més dura que la de 
l'home.” 
Cal no confondre aquesta pel·lícula de Patricia 
Rozema amb la versió per televisió del mateix títol 
del 2007 que surt perdent amb la comparació.

2015, En el bosque

En un futur no gens llunyà 
es produeix una apagada 
general, el món es queda 
sense energia i electricitat. 
Dues germanes que viuen 
amb el pare en una casa 
e n m i g d e l b o s c h a n 
d’aprendre a viure en la 
nova situació i a lluitar amb 
la gana, els saquejadors i 
la soledat. La pel·lícula és 
una incursió de Patricia 

Rozema en el gènere postapocalíptic que 
aconsegueix evitar els tòpics d’altres obres i es 
centra en la relació entre les dues germanes, Nell i 
Eva, dues joves heroïnes, que per sobreviure han 
de renunciar a les seves aspiracions en la vida i a 
ajudar-se mútuament.

NOTES DE LA MUNTADORA 

El cinema de guerrilla
Van començar a rodar al gener i 
va durar com a vint-i-un dies. Va 
ser un rodatge d’estil guerrilla. És 
impossible obtenir un permís per 
rodar a l’Eaton Center [un gran 
centre comercial de Toronto], de 
manera que van entrar amb una 

càmera. Amy i Norah estan disposades a tot. I la 
Patricia té un punt de bogeria en el millor dels 
sentits. Van ser elles tres i la directora de 
fotografia, Catherine Lutes, les que van entrar a 
l’Eaton Center durant un dia pel Nadal.

El muntatge
Filmaven durant un dia i l’endemà jo ho muntava, li 
enviava a la nit i la Patricia em donava les 
indicacions. Sempre deia: “Si necessitem alguna 
cosa, ho hem d’aconseguir ara”. Estava molt 
preocupada perquè no teníem gaires diners, i si 
faltava alguna cosa, no es podia repetir la filmació. 
A totes les pel·lícules, hi ha cinc escenes a les que 
dediques el 80% del temps i la resta no canvia 
tant. Hi va haver algunes seqüències, com ara la de 
les escales mecàniques, el final i l’agermanament al 
bany que vam passar molt de temps ajustant.

Al començament sort ia als crèdits “Amy 
Nostbakken i Norah Sadava com a Cassandra”. 
Vam preguntar a la gent. A algunes persones els 
agradava saber-ho d’entrada per poder gaudir de 
la pel·lícula i no haver de pensar què estava 
passant. Personalment jo era més de l’opinió que 
és més divertit haver-ho d’endevinar. Al final no va 
sortir als crèdits. Vam fer molta feina perquè la gent 
entengués que les dues actrius són un mateix 
personatge. Vam deixar anar algunes pistes amb la 
idea que diferents persones ho entendrien en 
diferents moments.

Les projeccions de prova
Les projeccions de prova t’ajuden a veure la 
pel·lícula amb ulls nous. Et permet observar les 
reaccions del públic. Notes l’energia. Sents quan la 
gent comença a moure’s, inquietar-se o avorrir-se. 
Per ser una pel·lícula petita, la vam pre-projectar 
força vegades, tres o quatre, a públics diferents. A 
la gent li agradava molt el personatge de la mare, 
però com que sortia cap als dos terços de la 
pel·lícula, no s’hi podien identificar. Per tant, la 
vam introduir molt prop del començament de la 
pel·lícula.
Els flashbacks ja venien escrits al guió. Vam 
canviar la col·locació d’alguns d’ells. De vegades, 
afegíem alguns fragments a una seqüència, es 
tractava de trobar el lloc adequat on connectaria 
realment amb el públic.

Al públic hi havia generalment dones joves, però 
arribava a tot tipus de gent. En una projecció tenia 
un noi al meu costat, que treballava en el 
manteniment del cinema, que pel soroll que feia 
semblava constipat i jo em vaig posar nerviosa 
perquè pensava que m’ho podia passar. Però 
quan es van obrir els llums vaig veure que en 
realitat havia estat plorant. Em vaig dir a mi 
mateixa: “És un noi d’uns trenta anys. És 
impressionant. El final funciona!”.

Els dos musicals
Tenim dos números musicals a la pel·lícula. N’hi ha 
un molt aviat a les escales mecàniques quan 
Cassandra va a comprar les mitges negres. Tota 
aquesta zona estava a petar de gent. Va ser “una 
baixada als inferns” amb les escales mecàniques 
que no paraven mai.
El segon és al supermercat. Va funcionar molt bé, 
estava molt ben escrit. Amb aquest, vaig provar un 
petit tall de flaix: hi havia una seqüència que no 
sabia com introduir i vaig fer una ràpida edició per 
unir-ho.

Lara Johnston
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Sempre dubtàvem en incloure les parts musicals i, 
de fet, les vam reduir perquè fossin només una 
aproximació. En vam parlar amb l’audiència a les 
proves. La idea és que quan creixes com a dona, 
hi ha una part de tu que sempre actua. De fet, la 
Cassandra està assajant en el seu cap el que dirà 
al funeral. Crec que funcionen, forma part de la 
surrealitat esbojarrada de la pel·lícula, que si hi 
entres, t’acaba encantant, tant si t’agraden els 
musicals com si no. L’Amy i la Nora els van 
interpretar en directe al plató, cosa inusual.

El desenllaç de la pel·lícula
La veu en off del desenllaç va ser una cosa que 
vam afegir al final del muntatge. Originalment, la 
pel·lícula acabava amb una frase de Norah i Amy 
que deia “No hi ha res com un bany calent”, però, 
en una projecció de prova, algú ens va dir que la 
ira que sent Cassandra per la mare no 
s’expressava al funeral. Va ser dit i fet: la Patricia 
va escriure el text i a continuació les vam gravar. 
Vam afegir el muntatge i una veu en off parlant de 
com estava enfadada pel que li havia passat a la 
seva mare, de com la seva mare es podria haver 
realitzat i no se li va permetre.
En una superproducció hagués calgut trobar la 
persona, pagar-li, escriure el text i gravar la veu... 
Ens hagués portat una setmana. En el nostre 
projecte, l’Amy i la Nora es van tancar en una 
habitació i van gravar les cançons i les veus. Al 
cap de dues hores ja teníem el desenllaç que 
volíem.

La música
La música que va compondre l’Amy és 
fantàstica. Normalment, hi posaríeu música 
temporal que seria com d’altres pel·lícules. 
Patricia va voler fer-ho diferent. Gairebé de 
seguida vam començar a rebre la música que 
escrivia l’Amy. Ella i la Nora anaven a una 
habitació i la gravaven. Patricia li trucava i li 
deia: “Necessitem una cançó com aquesta”. 
Aleshores, Amy ens enviava 10 peces. No se 
m’acut una col·laboració més divertida. No 
tenen ni ego ni por.

Adaptat de l’entrevista d’Orla Smith a:
https://seventh-row.com/2020/10/03/lara-johnston-mouthpiece-
interview/
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