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Pere Arquillué al Lliure de Gràcia, on interpreta Krum, obra dirigida per Carme Portaceli, una tragicomèdia coral que ell defineix com a “poètica, amb

PEREARQUILLUÉ, ACTOR

Q
uan algú amb tanta
energia com Arqui-
llué surt a escena
sembla que es des-
encadenarà la tem-
pesta. Però des-
prés, en la distància

curta, és un home capaç de po-
sar-se vermell amb una pregunta.
Per això el busquen per a papers
de registres oposats, per això aca-
ba de liderar el capítol número
mil deLaRiera sent aquest impre-
sentable sense escrúpols de Clau-
di Guitart, i per això és també
Krum (el Crosta en hebreu) al Te-
atre Romea, personatge que tor-
na al seu barri després d’uns anys
a l’estranger. El seu entorn vol
que es casi, tingui fills, posi seny...
Però ell es resisteix.

El Crosta descobreix que no
canvia res en el seu barri, en
anys. Hi ha recompensa en in-
terpretar un antiheroi?
Sí, convertir-te en aquest home
que sempre juga amb el ser o no
ser hamletià, que reparteix joc i
que evidencia que els anhels de
la gent continuen fracassant.

Han arribat al capítol 1.000
de LaRiera. Suposo que gràcies
al paper de Claudi deu rebre in-
sults pel carrer...
Nooo, bé, ara menys. En els anys
noranta, a principis dels cule-
brots, la gent confonia el paper
amb l’actor. Allò sí que era un em-
bolic gegantí. Ara algú em deixa
anar “corrupte”, “poca-solta”, pe-
rò no passa de ser un joc.

Com ha aconseguit que un
cràpula ens arribi a caure bé?
Amb la complicitat amb la gent.
Per a l’espectador Claudi és
aquest paio que fa el que tothom
voldria però ningú no s’hi atre-
veix. És la real gana. Un fill de pu-
ta entranyable, vaja.

Ha aconseguit no renegar
dels culebrots?
He aconseguit fer-hi les paus! Jo
sóc un casmolt especial –enmol-
tes coses– perquè amb 24 anys ja
vaig fer l’Arnau amb 500 extres,
una cosa que avui no podríem ni
somiar. És impensable i impaga-
ble. Allà vaig aprendre molt de la
càmera, moltíssim.

Vostè venia d’un món teatral
molt pur. Li va costar de trobar
encant a les càmeres?
Al principi molt, molt, en televi-
sió i cinema. Les esperes, la tècni-
ca... Ara ja em sento a gust davant
de la càmera, ara sí que gaudeixo.
He fet moltes coses, una sort.

Un altre dels seus prototips,
a les antípodes, és el seu Cyra-
nodeBergerac. Comva aconse-
guir que el seu no fos ni el de
Depardieu ni el de Flotats?
És que ho tenia molt clar: no po-
dia caure en aquest error. Si co-
pies ets home mort! I sincera-
ment, crec que em va quedar un
Cyrano molt jo, amb coses molt
meves: clar, transparent, amb els
peus al terra, directe. Vaja, ara
em fa vergonya això que acabo
de dir. Però és així, jo vinc d’un
àmbit natural, no intel·lectual.

Vostè ve de Terrassa encara
que se sent deViladecavalls. Fa-
mília del tèxtil?
La meva mare sí, la resta menes-
trals. Avis pagesos i ni un sol ac-
tor a la família. Mai no vaig pen-
sar ser actor, va sortir.

I quan va haver de fer el ser-
vei militar la guàrdia civil el va
anar a buscar a casa per pròfug...

Jo havia entrat a l’Institut del
Teatre amb una notamolt alta, et
demanaven un monòleg i en vaig
preparar un de Txékhov. Als
quinze dies em van venir a bus-
car... “o demà agafa vostè un tren
a Valladolid o té un consell de
guerra”. Vaig anar-hi cagant
llets, esclar. Feia sis mesos que
m’havia d’haver presentat a
Valladolid per fer la mili! Però a
mi no m’havia arribat cap paper.

Podria haver-se declarat ob-
jector de consciència...
Això ho vaig pensar després. El
cas és que em vaig empassar 13
mesos, això sí, em va tocar un
grup fantàstic de gent de Madrid
i Valladolid, jo era el petit: un lli-

cenciat en Aeronàutica, un histo-
riador, l’advocat, el metge... tots
amb carrera menys jo. No recor-
do gaire més perquè la meva ca-
pacitat per oblidar és tremenda.

Oblida el bo o el dolent?
Tot. Sóc una mica peix.

Ser actor permet mentir mi-
llor en la vida real?
Gens! Jo menteixo fatal en la vi-
da real! Sóc molt ingenu i que em
duri... Per això de fingir crec que
ser polític ajuda més.

Creuque unaCatalunya inde-
pendent seria sostenible?
Culturalment, segur. Menys del
que tenim ara, impossible.

I malgrat tot no és home de
carnet...

No. Sóc un tipus profundament
d’esquerres, interessat pels te-
mes socials. Sóc un home apolític
molt polític.

Com va això?
En la política oficial no m’agrada
immiscir-me. Però tot el que fem
a la vida és política, inclòs el tea-
tre. Amb el triturat cultural ac-
tual que han aconseguit els nos-
tres polítics vaig fluctuant: m’em-
prenyo o m’emprenyo més, per-
què veig tan clar que està tot pen-
sat, calculat, mil·limetrat...

Elmenyspreu a la cultura l’in-
digna com cap altra cosa, veig.
Perquè ha estat un atac amb tota
intenció i tota la mala llet del
món.Amb traïdoria i a ple dia. Ai-

xò espanta. Resistirem perquè no
hi ha més collons però s’equivo-
quen en menystenir la cultura.

Digui’ls per què s’equivo-
quen...
Perquè la cultura no és un capri-
ci, és consubstancial a l’ésser hu-
mà. No la mataran. Aquells que
no volen que pensem, escrivim o
gaudim de la música són els que
no pensen, no escriuen i no escol-
ten música. Però no aconsegui-
ran eradicar la cultura, forma
part de la bèstia.

Ara té 47 anys. L’impasse és
el tret que defineix els actors
de la seva generació?
Totalment.Nosaltres vamser l’úl-
tim esglaó d’una manera de fer

NÚRIA ESCUR

l’entrevista

“Noaconseguiraneradicar la
cultura, formapartde labèstia”
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FILLES,
MESTRES,
ÍMPETU
Vichy, cafè i tabac. Això
pren aquest actor de
llarg recorregut mentre
pensa que aquell nen que
voltava pels carrers de
Viladecavalls avui ja és
pare de dues filles: l’Em-
ma, actriu, i la Irene,
dedicada a la música.
Algun consell? “No-

més els vaig comentar.
“Ja sabeu en quin jardí
us heu ficat? Però crec
que tenen les idees bas-
tant clares. No els diré
que treballin a La Caixa,
que és per sempre, per-
què ja no hi ha res per
sempre!”.
Home de pocs bons

amics, molts coneguts
i moltíssims saludats,
a l’estil Pla, fa anys que
va esborrar de la seva
vida el concepte de cap
de setmana. “Només per
haver pogut treballar
amb quatre monstres de
l’escena com en Josep
Maria, la Rosa Maria,
l’Anna i la Núria (així,
sense cognoms) de molt
jove, tot ha valgut la
pena”. Això i tenir Lluís
M. Güell i Sergi Belbel
per “pares putatius”.
Generós, vital, exces-

siu en el seu ímpetu –pel
bo i pel dolent– res no el
rebenta més que veure
“que maltracten un país,
vulguin espoliar-lo cultu-
ralment... i, a sobre, els
surti de franc”.

H
o preguntava al fi-
nal d’aquesta co-
lumna dissabte
passat: “Algú es re-

cordarà dels catalans? Miche-
lin té la paraula. El que digui
ens ho menjarem amb pata-
tes”. I així va ser. Michelin
amb prou feines va pensar en
els restaurants catalans en la
presentació de la seva guia, di-
jous a Marbella, i ens ho vam
menjar amb patates. Una estre-
lla per a tots, la del Pakta
d’Albert Adrià –“Però no la te-
nia ja?”, es qüestionava algú–
va sonar a presa de pèl.
No van atendre el meu con-

sell i no hi va haver focs artifici-
als. Tan bé que haurien anat
per distreure l’atenció. Només
unes estrelles a la sorra, un bi-
bendum que es passejava entre
els convidats i diversos globus
vermells flotant a la piscina del
jardí de La Cabane, on se cele-
brava la festa. Cap cuiner no va
acabar dins l’aigua en un arrava-
tament d’eufòria. Ni tan sols el
xef del mar, Ángel León, qui va

aconseguir el premimés impor-
tant de la nit, la segona estrella
per a Aponiente. Es va celebrar
el reconeixement a un xef bri-
llant, i cada una de les noves es-
trelles –cinc a Madrid, on va
perdre l’única que conservava
el més antic triestrellat espa-
nyol, Zalacaín–.
Però ni la satisfacció perApo-

niente, ni el sopar, ni els vins ni
els còctels ni la temperatura
agradable de la nit deMarbella,
ni la desimboltura de la directo-
ra de la publicació –pacient con-
versadora amb els rondinaires
habituals– va compensar l’es-
cassetat del més important: les
estrelles. “Cada cop que vaig a
Catalunya no dono l’abast per
provar tots els restaurants inte-
ressantíssims que hi ha”, co-
mentava incrèdula una perio-
dista gastronòmica gallega esta-
blerta a Madrid. S’han oblidat
de Catalunya? Michelin té la
paraula. I diverses assignatures
pendents. Entre altres, també la
tercera deMugaritz. I la setma-
na que ve a una altra cosa.

Es tracta d’una taverna
antiga, d’ambient in-
formal, en la qual ser-
veixen plats tradicionals
portuguesos que combi-
nen creacions senzilles i
saboroses del cuiner,
que aposta pel producte
de temporada. Una casa
de menjars amb ànima,
professionalitat i sabors
del país en la qual es
pot gaudir des d’una
amanida de bacallà es-
queixat amb pebrots a
morena seca fregida o
una sangacho de to-
nyina.

amb mala llet i sentit de l’humor”
DAVID AIROB

teatre i el primer d’una altra. Els
hereus de la tradició del Lliure,
que vamanar prenent un altre ca-
mí. Una immensa sort.

Vostè era el petit del Nacio-
nal i del Romea...
Jo sóc el germà petit del Madau-
la i la Vilarasau i el germà gran de
l’Àlex Rigola o el Julio Manri-
que. Va ser un luxe rebre la lliçó
dels veterans i després donar la
mà als que venien al darrere.
Aquesta energia que m’han do-
nat els joves –que pugen molt
forts, eh?– jo la necessitava com
l’oxigen.

En la seva vida trobaríem
més història d’amor, de sexe, o
de les dues coses alhora?
Ostres! Aram’ha fotut... Be, troba-
ríeu totes les versions en una
quantitat que no he comptabilit-
zat però... pel que fa la qualitat
em permeto dir que vaig ben ser-
vit. He tingut sort en això, no em
puc queixar.

Diu que no és fàcil el sexe per
pantalla. Què li ha passat en es-
cenes de llit?
És que n’he fet tantes! I no es cre-
gui que és agradable eh? Tens
vint paios amb càmeres i grues
damunt teu. Els dius: “Fins on vo-
leu de temperatura?”, però acos-
tuma a ser molt fred. De vegades

tens una sensació rara, rara, estra-
nyíssima... al final en lloc de libi-
do només hi ha tècnica.

Situacions surrealistes?
Moltes, des d’una escena amb
AriadnaGil amb 24 anyets, recor-
do, banyats en suor tots dos –imi-
ra quemés guapa que l’Ariadna!–
a una escena amb la noia aquesta
picassiana d’Almodóvar...

Rossy de Palma, “la bellesa
cubista” segons les sevesmatei-
xes paraules.

Ella, sí, doncs ens vam passar dos
dies literalment ficats al llit,
suant com dos vedells! En les es-
peres, la bellesa cubista anava
fent ganxet i jo anava fent en-
creuats... imagina alguna cosa
més surrealista? Encara sort del
sentit de l’humor! Bea Segura,
que és un encant, acabava de pa-
rir i em deia: “Ja pots tocar les
mamelles, ja, Pere, perquè amb
tanta llet no sento res...”.

En les sèries televisives enca-
ra és més absurd perquè de ve-
gades no coneix la parella fins
el mateix moment.
Calla, calla... Arribes a les vuit del
matí, traient-te les lleganyes en-
cara, i veus una noieta allà a la
cantonada, amb l’abric posat i la
careta d’ensurt: “Mira Pere,
aquesta és la noia amb la que ara
et ficaràs al llit”. Home, sisplau!
No podríeu haver-me-la presen-
tat ahir? Prenemalguna cosa, par-
lem, ens presentem. Vas i li dius:
“Tranquil·la, no pateixis, no et to-
caré, bé, el mínim”. És de mal
gust, de veritat.

Riu més que plora?
Jo sóc molt ploraner, no em cos-
ta. L’altre dia, a mitja obra, vaig
fer una regressió als meus quinze
anys, quan començava... em vaig
veure al poble i em van venir ga-
nes de plorar. Jo he tingut molta
sort en aquesta vida...

Està tocant ferro i m’han dit
que és vostè molt supersticiós.
Ho era molt, molt més! Fins que
un dia vaig entendre que si arriba
el desastre no-passa-res. Però
continuo entrant a l’escenari
amb el peu dret, he de rentar-me
les dents abans–perquè si no que-
quejo– i... bé, l’hi diré: em vaig
passar quinze anys posant-me els
mateixos calçotets per a les estre-
nes. Només el dia de l’estrena.

Això és que no va canviar de
talla en tres lustres, felicitats.
Doncs sap que fins ara no m’ha-
via preocupat el físic? Ara comen-
ço a veure que m’he de cuidar.
Per dins, en canvi, estic en unmo-
ment de pau, amb una motxilla
important, lliure... No necessito
demostrar tant però la responsa-
bilitat també és més gran. Se
m’ha passat l’època aquella d’“es-
pereu i veureu, em menjaré el
món”. Un descans. Els que ja han
passat per aquest estadi em
diuen que ja només me’n queda
un: el sublim, que és poder arri-
bar a treballar en això de vell.

Com és l’enveja teatral?
L’he trampejadamolt bé. No vaig
ser envejós. Em preocupava més
quedar-me en blanc o, com em
va passar, patir en plena funció
una bradicàrdia. El cor s’alentia i
vaig començar a deixar anar una
veueta aplacada, de nena... blanc
com un ciri pasqual.

Li agrada estar sol.
Cada vegada més. Perquè tinc
ben ancorada lameva vida perso-
nal, suposo. En aquest ofici sem-
pre estàs rodejat de molta gent,
hola, adéu, petons, tot el dia. Un
actor italià que em va marcar
molt em va dir “els actors han de
saber estar sols per poder objecti-
var una mica la vida”.

Ho veu? No s’oblida de tot.
D’això no. Així que allà em té,

a la meva casa de Matadepera, al
jardí, ple de llum, escoltantmúsi-
ca clàssica o jazz... Busco aïllar-
meperquè ara em resulta un veri-
table plaer físic.

Taberna da Rúa das Flores
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El Pakta, d’Albert Adrià, única nova estrella a Catalunya
XAVIER CERVERA

“Se m’ha passat
l’època aquella de
l’‘espereu i veureu,
que em menjaré el
món’. Un descans”

Unaperatots

XEF DEL RESTAURANT
NERUA (BILBAO)

“A la tele et diuen
de cop: mira, la noia
amb qui te’n vas al
llit. Home! No podien
presentar-te-la ahir?”

el gust és meu

una taula per a...

CRISTINA JOLONCH


