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L’actor dirigeix a La Villarroel dues comèdies militants del txec Václav Havel: ‘Audiència& Vernissatge’’

PereArquillué espassa a ladirecció
JUSTO BARRANCO

Barcelona

Per alguns un premi a
una carrera és un ruti-
lant guardó de reconei-
xement amb un discurs
llarg en una cerimònia

avorrida. Per d’altres, un retir dau-
rat sotaunapalmeraambuncomp-
tevoluminós.PerPereArquilluéun
premi auna carrera és poder-se ar-
riscarmés del que ja s’arrisca habi-
tualment.AraArquillué té51anys, i
explica: “Per ami els 50 van ser un
moment important a la vida. Vaig
prendre consciència que la motxi-
lla començava a estar molt plena i
que potser era un bonmoment per
fer repàs,una triadelquem’hapas-
sat tantsanys, imirardereactivarel
meumotor intern. Perquè el teatre
és molt dur encara que no ho sem-
bli. Éunart quedemana estar sem-
pre al peu del canó físicament i
emocionalment. I hi ha moments
que necessites buscar nous estí-
muls. Comgirar elmirall 180º i po-
sar-te a l’altre costat”. Dit d’una al-
tra manera, Arquillué s’ha passat a
l’altrecostatdels focus,a ladirecció
teatral, i el seudebut seràeldia26a
La Villarroel amb “dues comèdies
de primer grau” d’un dels grans in-
tel·lectuals europeus de la segona
meitat del segle XX: el txec Václav
Havel, un dissident del règim co-
munistaquevapassaranysa lapre-
só ivaacabarpresidintel seupaís.

“M’ho prenc com un premi a
tantsanysdefeina,encaraquesigui
un premi enverinat”, diu de broma
Arquilluésobre lapossibilitatque li
han donat LaVillarroel i el Grec de
debutar en la direcció. Es tracta
d’un premi per al qual ha triat dues
comèdies protagonitzades per un
mateix personatge, Vanek, un afa-

ble intel·lectual represaliat però
sempre capaç d’escoltar i empatit-
zar amb els altres. I que tots volen
convertiraunaaltraideologia,sigui
la comunista o la consumista. Són
dues comèdies que Arquillué ha
unit en un solmuntatge:Audiència
& Vernissatge, i que, protagonitza-
des per JoanCarreras, RosaGàmiz

i Josep Julien, estaran a la cartelle-
ra finsal29de juliol.
Sobreelmuntatge,eldirectordiu

de broma: “Es podria titular, de fet,
Un dia en la vida d’en Vanek, i quin
dia!Almatítreballaenunacervese-
ria, i el cerveser, que informa els
serveis secrets, és gandul i demana
a en Vanek que escrigui l’informe

políticsobreellmateix.Alatardava
a un vernissatge a casa d’uns amics
burgesos,quelidiuen: ‘Miraquète-
nim, com vivim, com cardem, com
mengem, i tu no perquè no penses
comnosaltres’”.
És unmuntatge ple de crítica so-

cial i política, assenyala Arquillué,
enuncontextsemblantalde l’actu-
alitat, ja que aleshores hi havia
grups de música prohibits i dissi-

dentsa lapresó.“Vaigdecidirmun-
tar l’obra fa dos anys, i sembla que
desd’aleshoreselpaís s’hagi embo-
licatperdonar-hisentit”, ironitza.I
diu: “Acostumats a dir que el teatre
ha de plantejar preguntes,Havel fa
unpasmés:nodonarespostes,però
sípetites solucions, comara reacci-
onardavant lescoses sentcoherent
amb un mateix. A partir d’allà po-
dem ser coherents amb els altres.
Entre dues posicions ideològiques
molt allunyades –acaba amb res-
sons de l’actualitat– respons escol-
tant, empatitzant, parlant, sent co-
herent i autoafirmant-te en les te-
vesconviccions”.!

LLIBERT TEIXIDÓ

Pere Arquillué amb dos actors que dirigeix aAudiència&Vernissatge, Josep Julien i Joan Carreras

El protagonista és un
intel·lectual que tots
intenten convertir,
sigui al comunisme
o al consumisme


