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SABADELLENCS

XAVI VILA «KEATON» MIM. CLOWN I ACTOR

L’art més enllà d’allò convencional
Francesc Xavier Vila Pujante va 
néixer a Sabadell el 5 de gener de 
l’any 1965. «Quan jo tenia un any es 
complia el cinquantè aniversari de 
la mort de Buster Keaton», recorda. 
Jardiner de professió, és un mim i 
actor enamorat de la vida i del tea
tre. Els personatges més rellevants 
de la seva carrera han estat Pierrot 
i Buster Keaton, als quals ha repre
sentat amb cos i ànima. «Fins i tot, 
artísticament, se’m coneix com a 
Xavi Keaton», diu.
És, sens dubte, una persona cone
guda i estimada a casa nostra. Des

prés de molts anys de dedicació al 
món de l’espectacle, i especialment 
al món del mim, en Xavi ha teixit 
una gruixuda xarxa de complicitats 
amb públics de totes les edats. Això 
ha estat el fruit no només d’una 
llarga i sostinguda trajectòria pro
fessional, sinó també de la huma
nitat que aquests públics han pogut 
copsar darrere de les seves màsca
res. Ha desenvolupat una sensibili
tat que ha anat enfortint amb els 
anys i que l’ha portat a fer del seu 
art quelcom que va més enllà d’allò 
convencional.

«El mim és un art 
que et condiciona 
la vida»

Què recordes 
de la teva infan
tesa?
Molta felicitat. 
Em passava ho
res i hores jugant 
al carrer Viat-

________ jants, al Polígon
Espronceda, on 

encara visc amb la meva ma
re. Jo vaig néixer allà mateix, 
a l'habitació dels meus pares. 
I el meu naixement va ser tota 
una sorpresa.

Josep
Gamell

I doncs?
Perquè primer va sortir del 
ventre de la meva mare el meu 
germà bessó. Com que llavors 
no es feien ecografies... A 
més a més. el primer que vaig 
treure va ser el braç. (Riu) I 
vaig néixer molt primet perquè 
el meu germà s'ho havia men
jat tot.

Com eres de petit?
Molt bon nen, força tímid i 
molt observador.

Què vas estudiar?
Vaig fer l'EGB al Col·legi Es
pronceda i d allà vaig passar 
al Pau Vila. Nosaltres, a casa, 
normalment, sempre parlàvem 
en castellà. Fins que el meu

pare, que era fill de Sabadell 
i molt català, va dir que ja era 
hora de parlar i d'estudiar el 
català. Per això em van matri
cular al Pau Vila.

Eres bon estudiant?
Vaig repetir molts cursos. Però 
vaig descobrir que això no era 
greu perquè cada any coneixia 
més gent. Però al final vaig de
cidir deixar els estudis i anar a 
fer el servei militar.

On et van destinar?
A València. Allà vaig estar a 
l'Hospital M'litar i això també 
em va permetre relacionar-me 
molt amb la gent.

Quan se’t va despertar ia vo
cació d’artista?
Jo treballava en un taller me
cànic del carrer Ramon Llull, 
de Sabadell Però aquest ofi
ci no m'agradava gens. I vaig 
començar a estudiar mim. Jo 
era un noi molt tímid i gesticu
lava molt. I em vaig apuntar a 
El Timbal, a Barcelona. Em va 
encantar i al cap d'un any em 
vaig matricular a l'Institut del 
Teatre. Però com que no tenia 
el COU. vaig haver de fer una 
prova d'ingrés, que vaig supe
rar. Vaig entrar amb 26 anys.

Al cap de tres anys ja vaig sor
tir de 'Institut enrolat amb la 
companyia Teatre Mim de la 
Brume.

Com va anar Texperiència?
Molt bé. Fins i tot ens van 
guardonar amb el Premi Reve
lació de la Crítica per l’obra de 
petit format -El somni d'un cu
riós*. que vam representar al 
Teatre Nacional.

Quin personatge hí feies?
De Pierrot. Aquest personatge 
ja l'havia començat a repre
sentar quan estudiava mim i 
pantomima a l'Institut del Te
atre i vaig continuar donant-li 
vida curant cinc anys a la 
Companyia Teatre Mim de la 
Brume Vaig haver de netejar 
molts gestos per habituar-me 
a bellugar-me dintre del seu 
vestit, però al final puc dir que 
he estat un Pierrot.

Com és Pierrot?
És un personatge precís, que 
no malgasta ni un sol movi
ment. Imitant cada un dels 
seus gestos, tant a «El som
ni d ur curiós* com a «La nit 
transfigurada» —l'anterior
espectacle—. vaig aprendre 
que el mim és molt més que

un art. Condiciona tota la teva 
vida. El procés de convertir me 
en Pierrot era com un ritual. 
També hi ajudava moltíssim el 
maquillatge, és clar. que era 
indispensable per tal que Pi
errot adquirís la seva ingènua 
expressió característica. El 
maquillatge és tan important 
que quan fèiem «El somni d'un 
curiós» a l'Espai Joan Brossa 
molts dies no em vclia desma
quillar per no desprendre'm de 
Pierrot.

Com és un mim de debò?
És màgia, perquè tota la seva 
expressió és al set cos. com 
es mou i en l’expressivitat de 
la cara. És una mena de follet, 
però també és una feina molt 
dura, per la intensitat. Un se
gon per a un mim és com si 
fos un minut per a la resta de 
la gent. A través de la mímica 
es poden transmetre coses 
vitals i transcendentals, im
portants per a la vida. És un 
personatge molt infantil, però 
és com un diamant: a mesura 
que es va coneixem, se li van 
trobant coses positives.

Què vas fer després de Pier
rot?

Com a actor, vaig fer dues tem
porades amb la companyia Vol- 
Ras representant l'obra «Viole
ta violada».

Tu, però, sempre t’has sentit 
molt identificat amb Buster 
Keaton.
Sí, és clar. Jo, artísticament, 
sóc Xavi Keaton. (Riu) Keaton 
és l'actor que em va fer ado
nar que jo volia dedicar-me al 
mim. Sempre m'ha fascinat. 
Fins i tot crec que hi ha una 
semblança física.

Com va començar tot?
De petit veia cine còmic per 
la tele i després de tant veu
re Charles Chaplin, que també 
m'agrada molt, el vaig desco
brir i em vaig començar a com
prar les seves pel·lícules. I, de 
mica en mica, m'hi vaig anar 
identificant. Feia de jardiner i 
caminava com ell, mirava com 
ell, feia els seus gestos. Com 
si fos Buster Keaton fent de 
jardiner. (Riu) Vols que t'expli
qui una anècdota?

Endavant.
Quan era jovenet, gairebé un 
adolescent, al vell cinema Im
perial feien un cicle d’en Ke
aton i jo, que encara ni havia
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pensat en la possibilitat de 
dedicar-me al teatre, em vaig 
disfressar de Buster Keaton i 
vaig anar a veure les pel·lícu
les com si fos ell.

Què va passar?
No res. Encara ara em sorprèn 
que la meva timidesa em per
metés fer això. Bé, recordo 
que una nena que era a la cua 
li va dir a la seva mare: »Mira, 
el senyor que surt al cine». La 
mare ni em va mirar!

Quina és la millor pel·lícula de 
Buster Keaton?
«El Maquinista de la General» 
és la més famosa perquè era 
un llargmetratge, però n’hi ha 
d'altres de més curtes que 
són molt interessants. «Tres 
edades», per exemple. Allà Ke
aton surt en pla cavernícola.

L’any 2010, et vas presentar 
de Buster Keaton al concurs 
de disfresses de Carnaval 
dels comerciants de la Via 
Massagué. Tothom ho va tenir 
clar. Primer premi i 150 euros 
en vals de compra.
M'ho vaig passar molt bé fent 
de Keaton pels carrers de Sa
badell. (Riu)

I professionalment?
Al Mercat de les Flors vaig fer 
de Keaton a l'espectacle de 
Brossa «Quan serà pintada 
una escena de fons sense 
fi? Jo sortia 40 minuts en set 
fragments. En aquell especta
cle havia de llegir un llibre so
bre un monocicle. Vaig caure a 
tots els assajos. Però el dia de 
l'estrena em va sortir bé. (Riu) 
El mateix autor, Joan Brossa, 
em va dir que m’assemblava 
molt a Buster Keaton i això em 
va encoratjar.

Encara fas de Buster Keaton?
El tinc pendent perquè m'agra
daria fer una pel·lícula. Ja tinc 
el productor i el director. És 
qüestió de temps que surti el 
projecte endavant. Seria un 
Keaton actual, d'aquest se
gle. Un personatge increïble 
perquè es trobaria amb coses 
i situacions molt estrambòti
ques. T'imagines, per exem
ple, al Keaton pujant o baixant 
per unes escales elèctriques? 
(Riu) Li passarien moltes co
ses sense voler.

Ets, sens dubte, una persona 
molt sensible. Com et definiri
es en poques paraules?

Per tot allò que em diu la gent 
em considero una persona 
bastant bona, fins i tot «peco* 
de massa bo. M'agrada ajudar 
la gent, sóc força generós i 
intento repartir felicitat. Quan 
veig la gent apagada intento 
donar-los alegria. Però també 
t'he de confessar que mol
tes vegades em sento sol. 
Sempre vaig sol, tot i que tinc 
molts coneguts. En el fons 
sóc un solitari a qui li agrada 
la companyia. Per això també 
m’identifico amb el Buster Ke
aton. Ell sempre va sol, però 
de cop i volta va fent amics. 
Per a mi, el dia a dia és dife
rent sempre.

Quines fites tens per enda
vant?
Jo ara treballo a La Jaima, 
amb l’Ester Solà. Allà fem. 
bàsicament, clown, però jo ho 
trobo complicat. Jo no sóc tan 
atrevit.

Ets solter, casat, divorciat...
Sóc solter i no tinc fills. I mira 
que la canalla m’encanta. Pot
ser m'hauria agradat ser pare, 
però també m'adono que això 
significa tenir una responsabi
litat molt gran. Però tinc molt

El mim Xavi Vila, jardiner de professió, 
fotografiat aquesta setmana a la plaça 
Marcet, de Sabadell

Fotos: JOSEP GAMELL

bona connexió amb els nens 
i les nenes. De vegades estic 
aquí assegut i quan passa al
gun nen dins del cotxet gira el 
cap i em mira. Hi ha una con
nexió que transmet.

Parla’m de les teves aficions.
La jardineria m'agrada molt. 
però potser preferiria poder en
senyar a fer de mim a la gent. 
i no cal que siguin actors, eh? 
Gent normal del carrer. Des
cobririen el seu cos i totes 
les possibilitats que tenen. 
També m'agrada molt la natu
ralesa. Tinc una bicicleta que 
utilitzo com a transport per la 
ciutat. Però no ho faig per a 
fer esport, eh? A més a més. 
és elèctrica! (Riu) La veritat 
és que en gaudeixo molt. Els 
animals són una altra de les 
meves debilitats. Havia tingut 
gallines, ànecs...

Això els passa perquè ells ma
teixos s’ho proposen. Jo. cada 
dia. quan em llevo, estic molt 
content de poder gaudir d’un 
nou dia. Tot i que ara potser no 
tant.

I doncs?
Perquè estic una mica malalt.

Vaja.
Estic esperant una trucada de 
l’Hospital Taulí per a ingressar. 
M'han de fer una biòpsia a la 
glàndula suprarenal. I ara això 
em té una mica amoïnat. Tam
bé he de reconèixer que sóc 
una mica aprensiu.

Com t'agradaria que la gent 
et recordés?
Jo sé que hi ha molta gent 
que m'estima, tot i que tam
bé reconec que de vegades jo 
no me n'adono. Però darrera
ment. quan vaig pel carrer, la

Vila treballa a La Jaima, associació especialitzada en el clown

Tens algun lema a la vida?
Que la gent aprengués una mi
ca a sentir-se feliç. I per a això 
no cal tenir diners. És com si 
tothom estigués esperant que 
passi alguna cosa perquè li 
canviï la vida, i la vida l’ha de 
canviar un mateix. Hem de tro
bar l'essència de la felicitat. 
La gent, en general, està molt 
amoïnada, incòmoda amb la 
vida que viu. És com si cada 
dia visquessin la mateixa ru
tina. Però estan equivocats.

gent ja no em crida pel meu 
nom, sinó: «Hola mim! Com 
estàs?» o, per exemple, a prop 
d'aquí hi ha uns nens xinets 
molt amics meus i cada cop 
que em veuen diuen: «Hola, 
Xavi pallasso!» Això em recon
forta. També tinc molta empa
tia amb la gent gran. I sempre 
intento escoltar tothom i trobar 
el millor de cada persona. Tots 
tenim quelcom de bo dins nos
tre. Els mims som molt psicò
legs, molt observadors ■


