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Entrevista: Vicky Peña Interpreta ‘Après moi, le
déluge’, un text sobre la mortalitat infantil al Tercer Món

“Hemdesaberquela
bombollapotpetar”

Teresa Bruna
BARCELONA

Tot i que va començar la seva carrera
quan ja teia 20 anys, el currículum de
Vicky Peña és dels densos. No podia
ser d’una altra manera perquè és una
immensa actriu que, a més, es fa esti-
mar també pel seu valor humà. Els es-
pectacles on intervé van més enllà de
l’entreteniment i ens ho demostra un
cop més a Après moi, le déluge, de Llu-
ïsa Cunillé, que s’estrena avui al Tea-
tre Lliure. L’interpreta amb Andreu
Benito i els dirigeix Carlota Subirós.

Què explica l’obra?
Passa en un hotel d’aquests iguals a
tot arreu, situat al cor de l’Àfrica. És
una conversa entre un home de ne-
gocis i una intèrpret. Al voltant de la
conversa es desvetllen moltes coses,
sensacions, sentiments... Espero que
farà arribar aquella sensació que al-
guns sentim d’incomoditat i de des-
assossec per la responsabilitat que
el Primer Món ha tingut en el que és
l’evident desestructuració i depreda-
ció dels medis naturals del Tercer
Món, i les conseqüències catastròfi-
ques que comporta als que hi viuen.

¿Pensa que el teatre és necessari com a
vehicle per explicar aquestes coses?
Sí, absolutament. A mi m’ho resulta
com a actriu. I és necessari que aques-
tes coses es vagin dient. No podem
viure contínuament dins d’una bom-
bolla o, en tot cas, hem de saber que
qualsevol dia pot petar. Cada cop que
movem els dits, cada tres segons,
s’està morint de gana un nen, tan
bufó i tan estupendo com els que
tenim aquí. Estan tan lluny que sem-
bla que no podem fer-hi res, i aquesta
distància d’alguna manera la pot aju-

dar a cobrir el teatre. Pot donar una
empenta, posar una rampa. El teatre,
el cinema, la literatura... tot el que
transmet pensaments, sentiments.

I creu que és útil?
De vegades m’ho pregunto. Per a mi
hi ha una dissociació entre per què
serveix el teatre i per què jo faig tea-
tre. I penso que perquè no tinc la veri-
tat absoluta però sí uns motius. Són
ganes de comunicar amb la societat,
de fer de mitjancers, d’intèrprets, de
fer de vehicle de determinades idees,
algunes de les quals ja fa temps que es
van formular. Vull dir dels clàssics,
dels grecs, de Shakespeare, Txékhov.
textos que encara avui ens estan
dient coses que desconeixem de gent
que viu en països llunyans. Ara: útil?
Això son figues d’un altre paner!

Lluïsa Cunillé ha vingut als assajos?
Sí, sovint. Jo diria que li agrada molt
veure els processos d’assaig. Ella ve,
mira, i si se li demana, fa algun acla-
riment sobre el text. Però la seva
presència és d’observació. Crec que
la Lluïsa aboca tot el seu món en
aquests textos, on hi bateguen pas-
sions enceses o qüestions candents,
i després, els deixa volar.

¿Una directora tan jove com la Carlota
Subirós ja s’atreveix a manar gent com
vostè i Andreu Benito?
Manar, en teatre, és una paraula que
no existeix. I si existeix, malament.
La Carlota és una dona jove, no jove-
neta, que té un criteri molt clar i sap
prou bé el que vol i per què ha escollit
una obra. Els muntatges sempre són
fruit d’una relació oberta entre el di-
rector, que és el que ha de portar
l’obra a port, i nosaltres, els tripu-
lants que portem el vaixell i hem de

saber el rumb, és a dir, quin tipus
d’accent vol donar el director al text. I
tant al Benito com a mi, que som, pot-
ser, uns intèrprets bregats a l’escena,
tot el que ens diu la Carlota ens sem-
bla de molt gruix i molta consistèn-
cia. Jo no hi tinc res a dir, només se-
guir les indicacions, tenir en compte
les observacions que ella ens proposa,
enriquir-les si pot ser, engruixir-les i
continuar endavant. Hi ha hagut
molt bona sintonia entre tots tres.

Vostè fa teatre, cinema, doblatge...
Amb què se sent més satisfeta?
A mi m’agrada fer-ho tot, perquè una
actriu s’ha de poder desenvolupar en
tots els camps. Ara, si em preguntes
què em proporciona més satisfacció,
doncs el teatre, perquè és un lloc on
tinc temps per madurar tot el procés.
Durant els assaigs et relaciones amb
tots els que hi prenen part: actors, di-
rector, escenògraf, figurinista... Entre
tots es compon un personatge, un am-
bient, es compon el que després veurà
el públic. I al final, al teatre tens
l’oportunitat de veure l’ésser humà, la
persona, tu, directament, allà, sen-
tint-lo, notant-lo. Una funció de teatre
és com fer un pas a dos i tu has
d’haver après a ballar. El ball és la fun-
ció i has de saber-te bellugar, perquè
ets tu el que la portes, ets el noi. I
quan notes que la noia es deixa por-
tar, que té la cintura fàcil i pots fer pi-
ruetes... és una meravella! Hi ha vega-
des que has d’anar comptant 1,2,3
perquè el públic està més dur, però
això habitualment també és perquè
ets tu qui falles, potser perquè no
estàs fi, o no has après bé el ball, o la
música no sona a temps... Aquesta re-
lació amb el públic, l’última etapa d’un
procés entre tots, fa que, per a mi, el
teatre sigui el treball més complet. ■

Vicky Peña interpreta una traductora que treballa per a gent de negocis en un hotel de Kinshasa ■ FRANCESC MELCION

Cedés
d’avui
Clàssics
catalans
Marina Rossell
Des que les seves edicions
es venen arreu del món, la
cantautora s’ha convertit
en ambaixadora de la mú-
sica tradicional catalana.
En aquest doble disc, més
DVD, inclou sardanes, na-
dales, havaneres, cançons
de bressol i populars, a
més a més de quatre
temes nous.
(HARMONIA MUNDI)

Duets
Joan Isaac
Quinze duets gravats du-
rant els últims tres anys,
alguns en estudi, altres en
directe. El cantautor al-
terna temes propis i
temes aliens en complici-
tat amb veus com les de
Serrat, Llach, Aute, Ana
Belén, Silvio Rodríguez,
Bonet, Moncho, Manel
Camp i alguns amics itali-
ans.
(DISCMEDI)

Paraules
que...
Tomeu Penya
Aquest disc representa una
grata notícia: el mallorquí
supera la llarga convales-
cència i torna a l’acció amb
Paraules que s’endú el
vent, un treball ple de bala-
des i mitjos temps de re-
gust fronterer i amb Paco
de Lucía a la guitarra en el
tall que titula l’àlbum.
(BLAU)

Terrer meu
Claudio Sanna
El músic de l’Alguer deixa
temporalment el grup
Càlic i la recerca tradicio-
nal per gravar en solitari
aquest disc de cançons
que naveguen per ritmes
que evoquen paisatges
més enllà de la Mediterrà-
nia. Les lletres són actuals
i estan cantades amb bon
gust.
(TEMPS RECORD)

This is the life
Amy
Macdonald
L’escocesa debuta amb un
àlbum de pop-rock amb
pinzellades folk. La can-
tautora de vint anys signa
la desena de temes que
integren aquest treball
produït per Pete Wilkin-
son. Una veu prometedo-
ra que es troba còmoda
entre guitarres acústiques
i un quintet de corda.
(UNIVERSAL)

Let the be
love
Nina Kinert
Un anunci publicitari ha
donat ales a aquesta jove
cantant sueca que presen-
ta el seu tercer disc, però
en aquesta ocasió amb
projecció internacional.
D’estil indefinit, al llarg de
les 13 peces que integren
l’àlbum s’escolten ritmes
que van del folk al rock i
del blues al pop.
(V2)
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