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arquillué & orella & villanueva

L. V.: A mi també em passa. 
Només tinc un amic en el món del 
teatre, Pep Anton Gómez, però ja 
érem amics del col·le.
P. A.: És una feina en què tens una 
forta relació emocional amb les 
persones que treballes, però can
vies de família una vegada i una  
altra.
F. O.: En aquesta feina ens ense
nyem moltes coses de nosaltres. Es 
creen relacions d’amor i de desa
mor. Tot es viu amb intensitat.
 
–¿Qui és més intens?
F. O.: Potser jo. M’he de reprimir. 
¿Deu ser perquè menjo carn?
L. V.: Jo no menjo carn.
F. O.: Tu ets el més equilibrat. Un 
dels treballs que he hagut de fer 
com a persona  –i amb els anys ho 
vaig aconseguint– és respirar una 
mica abans d’actuar. Puc ser com
pulsiu, de reacció immediata, i al
guna vegada això m’ha portat pro
blemes. 

–Quan no són personatges, ¿qui  
són?

Villanueva: «Jo 
puc anar a comprar 
tomàquets al mercat 
sense problemes. 
No em puc imaginar 
ser Messi»

P. A.:  Amb els anys he anat per
dent vergonya i prejudicis, pe
rò no hi ha tanta diferència entre 
l’Arquillué actor i persona. Enca
ra que aquí ens fiquem en un  
vesper...

zona de confort

–Fiquem-nos-hi, senyors.
P. A.: Per a mi el teatre és una zona 
de confort molt bèstia. Des que era 
molt petit m’agradava perquè sa
bia què passaria durant dues ho
res. Tu tens el control. Així que  
tornes a la vida, passen moltes  
coses. 
F. O.: En el teatre també et pot cau
re un focus.
P. A.: Sí. És que sóc molt bergma
nià, d’espelma a terra i història ex
plicada. Quan de petit em van ex
plicar la primera història vaig pen
sar: «Hòstia, això és fantàstic». Es 
crea un àmbit on tot està pactat. 
Fora d’aquest àmbit estem més 
perduts.
F. O.:  Estar més perdut fora que 
dins depèn de cadascú, ¿oi? L’es
cenari és un refugi, fas l’ofici que 

nals. Aquí també fingim, dissimu
lem, mentim. Una altra cosa és que 
vagis d’actor per la vida. En això, 
crec, tots tres coincidim: s’acaba 
la funció i som el Pere, el Lluís i el 
Francesc.

eL PreU de La faMa

–¿Els deixen ser vostès? Un és el Mer-
lí; l’altre és el pervers Claudi Guitart 
de ‘La Riera’...?
F. O.: Mentre s’emet Merlí per la tele, 
és un fet que s’ha d’acceptar amb 
tranquil·litat. T’aturen, et diuen 
coses, et demanen fotos. El que pas
sa és que a vegades vas amb pressa 
o estàs de mal humor.
P. A.: A mi no se m’acosten gaire.
L. V.: Fas respecte, Pere. Jo puc anar 
a comprar tomàquets al mercat 
sense problemes. No em puc imagi
nar ser Messi.
P. A.: I alguns episodis resulten fins 
i tot divertits...
F. O. Com quan Joan Massotkleiner 
feia un personatge molt dolent de 
Secrets de família i una senyora li va 
pegar amb la bossa. O a mi, que, 
quan feia de carcamal a la sèrie Es-

tació d’enllaç, estava sopant amb 
una amiga en un restaurant,  
tot ple, i un home es va aixecar i 
em va cridar: «¡¡No siguis tan malpa-
riiiit!!».
P. A.: Explicali aquella altra de 
quan estaves més prim…
F. O.: Ah, sí. Una velleta em va parar 
i em va dir: «Jo el conec. Surt a la te
le». I jo: «Sí, senyora». «¿I què? –va 
prosseguir–. ¿Quin temps farà de
mà?». Em va confondre amb Tomàs 
Molina.
L. V.: També hi ha senyores que se li 
tiren a sobre i li diuen: «Explica’m 
Hegel». La sap llarga, el Cesc.
F. O.: Se’m tiren més a sobre els xa
vals. «¡¡Putu Merlí!!», em criden des 
de l’altra vorera.

– ¿A aquestes altures quins dimonis 
busquen?
P. A.: L’essència de la veritat del que 
passa a l’escena i el to just.
F. O.: La sensibilitat.
P. A.: ...O millor, la versemblan
ça. Que el text arribi el màxim de 
transparent, franc, net.
L. V.: Nosaltres tenim la partitura, pe
rò la música es fa amb el públic. H

t’agrada i més o menys tens con
fiança en tu. Quan abaixes la persi
ana, en la vida real pot ser que esti
guis més insegur.
L. V.: Jo veig la vida cada vegada  
més neuròtica i a mi m’agrada 
quan el teatre s’impregna de la 
neurosi de fora. Hem fet funcions 
en què participa el que és impre
vist. I si el públic ho capta, és molt 
interessant.
F. O.: La vida real té molt de teatre. 
I no només parlo dels polítics, si
nó també de les relacions perso

Amb denominació d’origen

I
irremeiablement, arriba el relleu. 
Només és qüestió de temps. Han  
passat 18 anys des que Josep Maria 
Flotats, Carlos Hipólito i qui això  

firma vam estrenar Arte, de Yasmina Re
za, a Madrid. (I dos menys, 16, des que 
la vam fer al Tívoli de Barcelona). Di
vuit anys donen per a tota una majoria 
d’edat. O per a una maduresa consolida
da, si el compte s’inicia amb el camí ja 
fet.

 En aquell 1998, Pere Arquillué estava 
fent Galatea al TNC, Francesc Orella roda
va El pianista mentre assajava Tot esperant 
Godot al Lliure, i Lluís Villanueva, acabat 
L’avar, s’unia a la troupe de Hamlet, totes 
dues al Grec. Cap de tots tres sabia, ni sos
pitava tan sols, que 18 anys després l’ofici 
els ajuntaria per fer, al Goya, aquella fun
ció acabada d’estrenar a Madrid i conver
tida en fenomen des del primer moment. 
Així és el nostre ofici: ens uneix i ens sepa
ra a termini fix, genera famílies que nei
xen i moren en el que va de l’èxit al fra
càs, i fa de la convivència (i dels afectes) 
pur atzar al capritx de directors, produc
tors i públic.

 Arquillué i jo ens vam trobar, sent pare 
i fill, a La corona d’espines. Flotats ens va tor
nar a ajuntar, poc després, en un projec
te en què també hi havia Orella. Tots tres 
vam viure, conjuntament, la fantàstica (i 
a estones angoixant; em remeto a l’heme
roteca d’aquells dies) aventura d’inaugu
rar el Teatre Nacional de Catalunya amb 
Àngels a Amèrica. El treball d’Arquillué i 
Orella en aquella funció posava en mar
xa el comptador del viatge que porta a la 
plenitud que tenen ara. Amb Villanueva 
em vaig trobar més tard, ja el 2004, al Rey 
 Lear de Shakespeare (o de Calixto Bieito, 
segons com es miri). Villanueva hi va fer 
un Edgar valent, nu (en el sentit més lite

ral del terme), exemplar, sublim, anun
ci dels seus elaboradíssims treballs pos
teriors. 
 Avui tots tres ocupen, amb lletres 
grans, la marquesina del Goya: Orella, 
Arquillué i Villanueva. Res més. Val
guin els cognoms com a denominació 
d’origen. Tots tres, artífexs d’una ex
pectació que es tradueix en una venda 
anticipada imparable. Tots tres –papa
llones al baix ventre i motxilla respon
sable a l’esquena, no em costa visualit
zarho– esperant al seu camerino l’or
dre del regidor que els doni via lliure 
a l’escenari. Tots tres sortint a escena 
amb el pòsit –no pas el pes– d’anys i 
anys de treball. 
 I jo, entre el públic, admirantlos i 
aplaudintlos. Feliç. Sabent que la cade
na funciona, la transmissió flueix segu
ra i el relleu està en bones mans. H

Josep Maria
Pou

D’esquerra a dreta, Lluís Villanueva, Pere Arquillué i Francesc Orella, en un assaig d’‘Art’.
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