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L’obra
Faldillers, joc
i corrupció a la
Venècia del s. XVIII
Goldoni era metge i Txékhov
també. Coneixien bé l’ésser
humà i en fan un retrat concís a
les seves obres. Aquests pun-

tals de dos llenguatges del tea-
tre universal tenen més en
comú del que sembla, cosa que
es pot constatar en aquest El
cafè, on “Goldoni s’aparta de la
Commedia dell’Arte per fer l’Art
de la Comèdia, ennoblint-ne tot
l’univers, afegint-hi finor. Crec
que no té res a envejar a Sha-

kespeare ni a Marivaux”, diu
Joan Ollé. Els personatges van
fent cap per aquest local, situat
en una placeta de la Venècia
del s. XVIII: “Hi van a explicar
coses, a reunir-se, a trafiquejar
amb els sentiments dels altres.
Tots són bona gent, menys Don
Marzio”, continua Ollé. “És una

que tant l’Ollé com el Comadira
ens han complicat de mala ma-
nera. Ha fet un text tan virtuós
que... Ei! Estem fent una virgue-
rieta!”, diu Mingo Ràfols. Àn-
gels Bassas és Plàcida, una pe-
legrina que porta mesos vol-
tant per Itàlia buscant el marit:
“He anat al metro per agafar

l’entonació de la dona que de-
mana. Vaig vestida d’època
però amb un carret”. Els altres
intèrprets, David Segú, Mireia
Llunell, Josep Julien, Xavier
Capdet, Paula Blanco i Dafnis
Balduz, completen aquest cali-
doscopi pintoresc en què tot-
hom és bo. O potser no tant...

bona persona malgrat el que
diu el director. Però xerra
massa. Sap que si malparla dels
altres li fan cas i se sent impor-
tant. No ho fa per dolenteria!”,
defensa Joan Anguera. L’amo
del bar és Ridolfo: “És la bon-
dat, l’honradesa, l’amistat.
L’obra és com un conte moral

Entrevista: Pere ArquilluéL’actor interpreta un dels principals personatges d’‘El
cafè’, de Goldoni, amb direcció de Joan Ollé, que s’estrena al Romea el 8 de febrer

Pere Arquillué és Eugenio, un simpàtic jugador ben casat que empaita les noies a ‘El cafè’, un local assortit amb una clientela d’encant irresistible ■ MIQUEL ANGLARILL

“Esticencantatdetornar
alregistredelacomèdia”
Teresa Bruna
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Pere Arquillué s’estima el teatre,
el cinema i la televisió a parts
iguals, perquè pertany als tres
mons. Tres maneres de comuni-
car en les quals ha deixat petja-
da, tant per la seva acurada in-
terpretació, que li ha fet guanyar
tres premis, com per la qualitat
de les propostes en què ha treba-
llat en els tres àmbits. Actual-
ment és un dels protagonistes de
La Riera, a TV3, fet que no li ha
impedit acceptar el paper d’Eu-
genio a El cafè, un text escrit per
Goldoni l’any 1750, on qualsevol
dels personatges, a banda de ge-
nerar situacions divertides, po-
dria encara avui esmorzar al ma-
teix cafè que nosaltres. S’estre-
na el 8 de febrer al Romea.

I doncs, com és l’Eugenio?
És un bon xicot, un galant casat
amb una mossa de bona família
i molt guapa. Però ell no en té
prou i va darrere totes les faldi-
lles. És jugador, de fet és ludòpa-
ta, els quartos li marxen de les
mans... Vaja, un home normal.

I es passa el dia al cafè...
Hi va, com tots. És un jan diver-
tit, molt d’una peça, que passa
per moltes situacions, com la
majoria dels que conviuen a El
cafè. Tots són productes de la
Commedia dell’Arte que ens to-
quen de prop, perquè viuen situ-
acions que es poden extrapolar
perfectament a avui.

Teniu un cartell amb deu molt
bons actors. És una obra coral?
Sí, però no del tot. Jo diria que se
centra bàsicament en Ridolfo
(Mingo Ràfols), l’amo del cafè,
molt eixerit; Don Marzio (Joan
Anguera), més fosc, i Eugenio,
que té bones relacions amb tot-
hom. Aquests tres són una mica
l’eix central i tots els conflictes es
van desenvolupant al seu voltant.

El seu paper és còmic. És un re-
gistre en el qual no estem acostu-
mats a veure’l...
I mira que n’havia fet, de comè-
dia! Però va ser arribar a Bar-
celona i parar. El primer que
vaig fer aquí va ser Tàlem, de
Sergi Belbel. Va ser a l’any
1990, aquí al Romea. Estic
molt content de tornar a
aquest teatre, feia 15 anys que
no hi actuava. Però a partir
d’allà es va acabar i vaig co-
mençar a fer drames i tragèdi-
es fins no fa gaire, que vaig fer
El duo de l’africana .

Diuen que és un Goldoni que sem-
bla un Txékhov!
Primer, quan la llegeixes, sembla
una obra d’espetecs i d’explosi-
ons de brillantor. Però mesurada,
com la tracta en Joan, guanya un
altre registre, que es molt inte-
ressant i fa que s’escolti molt bé.
Potser sí que s’acosta a Txékhov.

També hi té molt a veure la tra-
ducció de Narcís Comadira...
I tant! Cuida moltíssim el llen-
guatge, el que es diu i com es diu
en cada moment. És un luxe
poder tenir un poeta de la seva

altura per traduir una obra com
aquesta. Però això implica tre-
ballar molt a fons per arribar a
dir-ho tot molt ben dit.

Vostè dorm? Suposo que deu gra-
var ‘La Riera’ de bon matí...
Doncs descanso poc, és cert, però
aquesta feina ens obliga de vega-
des a fer una mica més d’esforç
del normal, ja hi estic acostumat.
A la tele m’ho passo molt bé fent
de dolent, i em venia molt de gust
fer un Goldoni d’aquesta altura.
Tenir l’ocasió de canviar sovint de
registre és molt interessant. ■

Estava genial. Hi cantava i tot!
Em van deixar fer un personatge
còmic que em venia molt de gust
fer. És un registre en el qual em
trobo còmode i estic encantat de
tornar-hi. I més amb en Joan Ollé!

Que tampoc en fa sovint. Definei-
xi Joan Ollé com a director...
Treballa d’una manera molt fina i
elegant, mesurada i controlada.
Diuen d’ell, i és cert, que és molt
musical, li agrada treballar sobre
partitura molt ben orquestrada.
Ha fet un treball de precisió, de
rellotgeria. I a l’obra li va bé.


