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PereArquillué iRamonMadaula
s’enfrontena ‘El preu’, d’ArthurMiller
SílviaMunt dirigeix els actors en una obra sobre el pes de les decisions passades

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Són com dos amics de l’escola, no
paren de parlar entre ells. Ni amb
l’entrevista començada. “Som com
germans de debò”, diu seriós Pere
Arquilluéal∙ludint alpaperqueell i
Ramon Madaula tenen a El preu.
“Peròjonovullser lamama”, inter
vé Silvia Munt, que els dirigeix a
l’obra. “És la senyo, però li femmolt
decas i l’obeïmmolt.Hafetunafei
namagnífica”, diu Arquillué. “Par
len molt. Després diuen de les do
nes, però ells deixa’ls anar”, diu
Munt, riallera, que hodeu saber de
primeramà perquè és la parella de
Madaula. Tots tres, directora i ac
tors, han conversat amb La Van-
guardia sobre El preu, la tercera
obra d’Arthur Miller que es recu

pera aBarcelona aquesta tempora
da. Una obra sobre dos germans
querevisitenels fantasmesdelpas
sat, les decisions que van prendre i
qui haurien pogut ser si n’hagues
sin pres unes altres. Madaula i Ar
quillué,ambLluísMarcoiRosaRe
nom, seran a l’escenari del Goya
finsal 7d’agostdinsdelGrec.
“Va ser unamor aprimera lectu

rafadosanys,unestiud’aquellsque
et quedes penjada enun aeroport”,
diuMunt.“Vaserunenamorament
absolut. L’obra ésmolt intel∙ligent,
potser lamésmaduradeMiller.No
és la críticad’un temaconcret, sinó
una baixada a l’estómac, un mirall
intern de cadascú, i parla de tot el
que t’imaginis.Decomsomdeper
meablesa lavida,a l’entorn,decom
les nostres tries responen a alguna
cosa de vegades noprevisible. Cre

una gent que no li ha passat res a la
vida”.
Peròquis’enfrontaaqui,enesce

na? “Jo començo a entendre els
personatges al cap d’un any o un
any i mig d’acabar les obres”, diu
Arquillué. “Se’m fa difícil parlar
d’en Víctor. És un noi que de jove
teniaundo, un talent especial per a
les ciències. I el sacrifica permise
ricòrdia, per quedarse a cuidar el
pare.Viuconvençutqueel sacrifici
nohaestatenva.Iviuambcertaco
moditat emocional fins que arriba
el seu germà, que fa tants anys que
noveu. Iarribaelpreuquepaguem
tots, la factura que hem de pagar
per les decisions preses en certs
moments, pernohaver afrontat les
cosesquans’hand’afrontar”.
En Víctor és policia. Pel seu ger-

mà metge Madaula, “Miller veu
comafronten lavidadosgermansa
partir d’un mateix antecedent, el

crac del 29. Tots dos tenenuna por
horrorosa del fracàs perquè han
vistfracassarelseupare.Aunlapor
li fa que no es mogui i accepti ser
funcionari, i a l’altre l’impulsa a
voler triomfar i ser l’home més ric
delmón”.
“És una obra que parla molt del

perdó, de posarte en el lloc de l’al
tre”, diu Arquillué. “Però –intervé
Madaula– es volen perdonar per
descarregar la seva consciència”.
“Bàsicament tu”, replicaArquillué.
“No, tu també. Són dos germans
que s’han fet molt de mal, però no
per culpa d’ells, i s’envegen mala
ment”, assenyalaMadaula. “Ésque
no és el mateix anar amb un Cadi
llacqueambunRenault4”, afegeix
Arquillué. I Madaula ho remata:
“El petit enveja el que ha triomfat,
creu que ha estat feliç. I el que ha
triomfat enveja l’altre perquè ha
tingut una vida de veritat, ha estat
policia, ha fet algunacosadeprofit:
jo he tingut Cadillacs però he estat
un desgraciat. Aquesta falta de
comprensió fa que estiguin lluny.
Tot per culpa de l’època que han
viscut, en què triomfar era molt
important, els diners eren molt
importants”.
“El mateix que passa ara”, diu

Munt. “Allò és després del crac del
29, ara ésdesprésdel 2008.Lagent
vol triomfar igual, les famílies es
trenquenpelmateix, el que es que
daaguantant,elqueno...És lanatu
ralesa humana, com som”. “L’obra
parlamoltde laporqueprovocaen
lagentunacrisi,unaporexistencial
que fa que t’agafis al primer que et
dóna seguretat: a un tenir un sou
fix, a un altre triomfar, a un altre
que no el deixi la família. La por fa
que la gent empatitzi poc amb els
quetéalvoltant”,observaMadaula.
Per Arquillué, El preu “és el preu
que pagues per la por de viure”.
“Tots paguem un preu per viure,
per ser feliços”, apunta Madaula.
“És impossible no pagarlo”, asse
nyalaMunt.“Peraixòésundramai
nounatragèdia”,diuArquillué.“És
undramaambtocsdecomèdia.Un
blues, una cançó trista, les cançons
quemést’arriben”,conclouMunt.!

GEMMA MIRALDA

iemqueésculpadelspares, la famí
lia, iéspercomsomnosaltres.Parla
delpasdeltemps,delagenerositat i
de la manca de generositat, de
l’èxit. Em va remoure molt”. A Ar
quillué també: “Faig teatre perquè
em passin coses i perquè passin
coses.Ésunadecisióquevaigpren
dre temps enrere. I aquest text fa
que em passin coses a mi i es nota
que n’hi passen a l’espectador. Fer
teatre és molt complicat i difícil, i
sempre estem intentant que tingui
un sentit i no sempre s’aconse
gueix. Aquesta vegada passa”.
Munt recorda quan li va donar el
text: “Sempre està tan ocupat, va
amunt i avall. Peròel va llegir en24
hores, va trucar i va dir: de cap”.
“Em va commoure molt, és molt
transparent, franc, directe”, con
testaArquillué.

Per Madaula, El preu “té tots els
elements perquè es compleixi una
de les funcionsmàximesdel teatre,
que és el reconeixement. Reconèi
xer la condició humana, que les
persones ens reconeguem els uns
als altres. Jo trobo a faltar cada
vegada més teatre sobre gent nor
mal. Em sembla que hi ha molts
friquis al teatre, i no m’hi reconec.
Emconsiderounde tants i vull que
m’expliquinhistòriesqueparlende
mi.Aquínohihabonsnidolents,ni
assassins, ni monstres, hi ha gent
normal que intenta sobreviure. En
una hora i tres quarts expliquem la
vida íntima de quatre persones.
Retratamolt bé l’americàmitjà, no
l’heroi. Un policia, la seva dona, un
metge, un taxador de mobles. I
aconsegueix una cosa molt difícil:
queunaobraagafitantavoladaamb

SÍLVIA MUNT

“Va ser un amor a primera
lectura fa dos anys, un estiu
d’aquells que et quedes penjada
en un aeroport. L’obra és una
mena de baixada a l’estómac,
unmirall intern de cadascú”

“El preu’ té lloc després del crac
del 29, ara vivim el del 2008. La
gent vol triomfar igual, les
famílies es trenquen pelmateix
motiu: qui aguanta, qui no...”

“És un drama amb tocs de
comèdia. Un blues, una cançó
trista, les quemés t’arriben”

PERE ARQUILLUÉ

“Faig teatreperquèempassin
coses iperquèpassincoses.És
unadecisióquevaigprendre
tempsenrere. I aquest text faque
empassincosesami i esnotaque
n’hipassena l’espectador”

“Elmeupersonatgeva tenirundo
pera les ciències.El va sacrificar
percuidarel seupare.Viuamb
certa comoditat emocional fins
quearribael seugermà. I arribael
preuquepaguemtotsper les
decisionspresesencerts
moments, pernohaverafrontat
les cosesquans’hand’afrontar”

RAMON MADAULA

“Trobo a faltar cada vegada
més el teatre sobre gent normal.
Em sembla que hi hamolts
friquis en el teatre i nom’hi
reconec. A ‘El preu’ no hi ha
bons ni dolents, ni assassins,
ni monstres, hi ha gent normal
que intenta sobreviure”

“L’obra parla molt de la por que
provoca en la gent una crisi, que
fa que la gent empatitzi poc amb
els que té al voltant”

“Tots paguem un preu per viure,
per ser feliços”

TRES MILLER A BARCELONA

Tercertextdel’autor
nord-americàamb
‘Panoramadesdelpont’
i ‘LesbruixesdeSalem’

REPARTIMENT DE LUXE

AMadaula i Arquillué
els acompanyen en
escena LluísMarco
i Rosa Renom


