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Santi Millán. “Adonar-te dels teus límits és un símptoma d’intel·ligència”

La lletra P li porta sort: el Paco el va fer famós a Catalunya; es va donar a conèixer a Madird com
a Pep Portabella, de Periodistas, i ara és Pere-Lluc al film Amor Idiota, seleccionat per a la
Berlinale

Bernat Salvà

Santi Millán protagonitza, juntament amb Cayetana Guillén Cuervo, la pel·lícula de Ventura Pons Amor
idiota. Interpreta un personatge que es passa mitja pel·lícula sobre una moto,
S'autodefineix com idiota i fa seves les reflexions al voltant de la idiotesa que reproduïm en aquestes
pagines. Basat en la novel·la de Lluís-Anton Baulenas Amor d'idiota (Edicions 62), el film s'estrena l'11
de febrer i ha estat seleccionat per a la secció Panorama del Festival de Berlín.
Cinc anys després de deixar La Cubana, l'actor ha guanyat popularitat i ha ampliat horitzons gràcies a
programes televisius (La cosa nostra, A pe/), pel·lícules (Di que sí, Amor idiota) i series d'àmbit estatal
(Periodistas i 7 vidas).

-¿EI nom de Pere-Lluc té a veure amb la seva tradició d'interpretar personatges amb la lIetra P,
com el Paco?
-És una casualitat total. Segur que el Baulenas alhora d'escriure el llibre no va pensar en mi. El Ventura
Pons a l'hora de llegir-lo, igual sí, però el Baulenas segur que no. Ni tan soIs em coneixia. La veritat és
que no li vaig preguntar per què. És un nom curiós.

-Sembla pensat perquè els castellanoparlants tinguin problemes per pronunciar-lo.
-Sí. Jo no l'havia sentit mai. Per separat, Lluc o Pere, sí, però la conjunció dels dos noms mai. Però
penso que és un nom molt particular i amb personalitat, com el personatge.

-Menjar bé i treballar poc és símptoma d'intel·ligència, deia en una entrevista, arran del
personatge que feia a Periodistas. ¿No es pot dir que, en aquest sentit, Pere-Lluc és Intel·ligent?

Jo crec que la seva intel·ligència es veu perquè s' adona que és idiota. Adonar-te de la teva idiotesa,
dels teus límits o les teves carències és un símptoma d'intel·ligència. Normalment, els més idiotes són
els que es pensen que ho poden fer tot, que ho saben tot i són omnipresents i omnipotents. Pere-Lluc
és llest, però la vida no l'ha acabat de tractar bé, ell tampoc s'ho ha sabut muntar i ha arribat a una edat
en que es troba en un carreró sense sortida. Els seus al·licients són mínims: s'aixeca al matí i no li ve de
gust anar a la feina, la seva vida sexual és totalment anodina, i tot això el fa entrar en aquest punt
d'autodestrucció.

-¿S'identifica amb les diferents reflexions del personatge a la pel·lícula, com "el món és ple
d'idiotes" o "sempre es pot ser una mica més idiota"?
-Sí. Sempre es pot ser una mica més idiota, tenim aquesta capacitat. O els idiotes només poden tenir fe,
esperança, caritat i una mica d’amor, perquè és de franc. L’amor és de franc, però costa!. Potser
precisament perquè un amor sincer no es pot comprar. Aquí hi ha una història curiosa, perquè els
professionals no treballen per amor a l’art, sinó per a un intercanvi, per uns diners. En canvi els
amateurs són els que realment fan les coses per amor. D’aquí ve la paraula amateur, que últimament es
diu d’una forma pejorativa, i jo sempre he trobat molt més interessant la posició de l’amateur que la del
professional: l’amateur les fa perquè li agraden, no pels diners. Per això diu que l’amor és l’únic que
tenen els idiotes, perquè l’amor sincer és generós, sense buscar res a canvi, i és l’únic al qual pot optar.



 AVUI
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 06/02/2005

Secció: Avui Diumenge                 Pàg: 06

I és l’únic que el pot salvar segons mostreu a la pel·lícula.
-Sí, totalment. Arriba un punt en que el que no ha fet a la vida és complicat començar a fer-ho. I s'adona
d'això i hi ha de fer front. Li agafa com una desídia vital fins que coneix la Sandra, la Cayetana Guillén
Cuervo, que li fa agafar ganes de tirar cap endavant. L' energia per aixecar-se al matí i començar un
nou dia per a ell és anar a veure la Sandra. El que passa és que és un cagat. Si t'agrada una tia, el
normal és intentar entaular conversa amb ella o quedar, però ell es limita a espiar-la, a seguir-la i a
mirar-la, perquè amb això ja esta content. I després es complica tot.

-Perquè, com diu la Sandra, es comporta com un psicòpata de manual.
Totalment. M'imagino que els seus referents deuen ser cinematogràfics i deu dir: "Jo a les pel·lícules he
vist que fan això". Però va agafant confiança, es va refiant, i al final la caga. I s'adona que ni per fer
d'espieta serveix.

-Com ho feu perquè un personatge que comença despertant rebuig acabi resultant simpàtic?
-Ho vam parlar amb el Ventura Pons. Els personatges, tant ell com ella, no havien de caure malament.
Perquè realment, el Pere- Lluc és bon tio. El seu funcionament intern és particular, però en el fons no té
malícia. Al final els acabes agafant carinyo a tots dos. Això és el que buscàvem i, després de veure la
pel·lícula, crec que es produeix.

-¿Li molesta que Ii pregunti si s'identifica amb el personatge, Pere-Lluc?
La veritat és que sempre hi ha algun punt de connexió amb els personatges. Les personalitats tenen
molts colors. Normalment en potencies només un, però sempre hi ha coses allà amagades que et poden
ser útils per fer-los. I a mi sempre m'ha agradat molt observar. No d'una forma malaltissa ni inquisidora,
però sempre m'ha agradat. I no per la meva professió. Era una cosa d'abans que després m'ha servit a
l'hora de fer personatges. Tinc molta retentiva a l'hora d' observar. Recordo que feia funcions de teatre i
em quedava amb la cara del públic Després anava pel carrer i reconeixia el públic que estava a la funció
en comptes de ser al revés. I pel que fa a la seva situació, per sort a mi no em passa, però tinc amics i
companys que es troben en aquesta situació vital d’arribar a una edat en què tots aquells somnis que
t’havies plantejat d’adolescent veus que no s’han complert i que a més no es compliran. I que l’evolució
normalment és cap a pitjor: has arribat al més alt que podies arribar i, si no passa res excepcional, el
camí que queda fins al final ja és de baixada.

-No s'assembla gens a la seva situació professional!
-Per sort, no. En la nostra professió no saps on és mai el sostre, vas pujant mentre et deixen i pots, però
la baixada es pot produir en qualsevol moment. Que és també la gràcia que té: no saps mai on és la
meta.

-¿Es veia aquí quan va començar a treballar professionalment amb La Cubana, el 1989?
-La veritat és que els plantejaments que em feia eren bastant senzills i prosaics. Quan era petit sí que
somiava fer pel·lícules i ser famós; a mesura que et fas gran, el que t'agrada és treballar en aquesta
feina apassionant. Quan era a La Cubana ja estava bé, no necessitava anar a altres llocs ni fer
pel·lícules i sèries o ser conegut. El que passa és que he anat fent projectes i la vida m'ha portat fins
aquí, però no era un objectiu premeditat.

-¿L’amor ens fa més idiotes O ens redimeix?
--Jo crec que ens redimeix, el que passa és que entres en un estat que per l'altra gent és de gilipolles
acabat. Però és un dels millors estats del món, sobretot les primeres fases de l'enamorament. Tot és
fantàstic. És la droga més potent que hi ha. Ni Prozacs, ni haixix, ni cocaïna, ni res. L’amor de veritat no
té preu, el que passa és que et fa fer coses que no són normals. Les bogeries més grans es fan per
amor.
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-Deia ja fa uns anys que el criden més pels papers que ha fet que pels que podria fer. ¿Creu que
haver encarnat el personatge d'en Paco va influir en la decisió de Ventura Pons?
-Jo crec que tot influeix. Tot ajuda, o no, al teu següent treball. Haver fet el Paco i que el Paco hagués
ajudat a fer-me popular a Catalunya, que això portés que em cridessin a Madrid per fer Periodistas i
després 7 vidas... Sense tota aquesta evolució segurament no hauria fet aquesta pel·lícula.

-¿El Paco hauria fet bé el paper de Pere-Lluc?
-El Paco no té capacitat per recrear cap persona que no sigui elI. Té una personalitat massa potent per
amagar-la i encobrir-la en algú altre.

-¿Es pensava que algun dia faria tantes escenes de sexe, en escenaris i postures tan diferents,
en una mateixa pel·lícula?
- La pel·lícula es pot entendre a qualsevol lloc. L'amor és universal, i és un idioma que entendrà tothom.
i a més, jo crec que és una historia que si no li ha passat a tothom, li podria haver passat, o ha evitat
que li passi. A tots ens han agafat ganes algun dia de seguir una dona o un home i contemplar-lo i
veure'l sense que et vegi. Per això penso que tant aquí com a Moscou, Berlín o Roma es pot entendre
la pel·lícula.

-On el veurem, a part de les col·laboracions amb I'Andreu al seu programa Buenafuente?
-Quan l'Andreu em va dir que el feia li vaig dir que m'hi deixés anar. Ell em va dir: "I ara, no!", i jo li vaig
contestar: "Va, deixa-m'hi anar de tant en tant!", i allà estem. Després de Setmana Santa tornem a fer
gravacions de 7 vidas, i més endavant hi ha una pel·lícula de Joaquim Oristrell, Tres iguales para hoy,
que no sé si és el títol definitiu. Pot ser divertida. Hi ha tres protagonistes, Fernando Tejero, José Luis
Carda Pérez i jo mateix.

-¿Riu tant el públic de Madrid amb el seu vessant còmic?
Sí. Jo crec que l'humor més que una qüestió geogràfica és una qüestió cultural: el fet de compartir amb
gent que més o menys ha viscut els teus mateixos referents culturals. Si geogràficament és molt
allunyada, el que passa és que té uns altres referents culturals i visuals, i costa més. Però Barcelona i
Madrid estem bastant a prop i molts cops més del que ens pensem. De seguida que surts, et
comuniques, t'adones que hi ha moltes coses en comú.

-Potser d'aquí ve I'odi, perquè som iguals.
L'odi es produeix per desconeixement. Quan coneixes i comparteixes, totes aquestes coses se'n van. I
t'adones que és una llàstima que siguem tan tancats per a algunes coses. Preservar la teva identitat és
de puta mare i és necessari, però sempre has de deixar alguna porta oberta perquè pugui entrar alguna
cosa nova, puguis renovar i et puguis potenciar. El futur esta en el mestissatge. La contaminació en
aquest sentit sempre és positiva.
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