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Lluís Marco protagonitza demà a les
21al Teatre de Salt, amb Esther
Bové, l’obra mestra d’Ibsen «Quan
despertem d’entre els morts»,
dirigida per Ferran Madico.

Què li diria a l’espectador que creu
que «Quan despertem d’entre els
morts» és la versió teatral de The wal-
king dead?

No sabria dir-li que està equivocat.
Perquè Ibsen és un autor simbòlic i
poètic, i per tant és extrapolable.

Parlant de l’obra: els trens passen
una sola vegada, a la vida?

El tren de la vida és sempre el mateix,
però anem a diferents vagons que pots
triar. El de la vida és un tren molt com-
plet, som nosaltres els que hem de sa-
ber anar-hi.

Fa el paper d’escultor. Millor ser ac-
tor ja que l’aplaudiment engreixa l’ego?

A partir d’una certa edat, l’ego ja està

prou esculpit. Però no hi ha actors sen-
se ego. Ni escultors. Tots els artistes ne-
cessiten una mica d’egolatria.

Un  artista renuncia a viure la seva
vida per crear emocions en els altres?

Hi ha una part de renúncia, sí. O de ge-
nerositat.  El que omple és donar, en això
estic d’acord amb el nou Papa.

En Ibsen es repeteix la lluita de l’ho-
me contra la societat. Per què no llui-
tem, ara i aquí?

Perquè abans l’home era molt més
lliure que ara. Ara pertanyem a lobbys,
a col·lectius, a premses... estem en una
partitocràcia. La individualitat ha deixat
d’existir. Tenim tanta informació que és
imposible passar-la pel sedàs de la im-
parcialitat. Hem de començar a treu-
re’ns-ho de sobre.

Un artista ha de ser compromès?
Si no hi ha compromís és impossible

fer aquesta feina. De fet, la societat no pot
funcionar sense compromís. Una de les
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«En la societat 
actual hi ha pocs
compromisos i 
massa contractes»

Lluís Marco
mancances importants que de l’actual
societat és que hi ha pocs compro-
misos i massa contractes.

Doncs per què es critica els actors
quan es manifesten públicament?

Per desconeixement, per falta de
cultura. Per creure només en les regles
que imposa l’estat i l’economia. Els po-
lítics volen que només es digui el
que volen ells i se sorprenen que hi
hagi actors independents. És igno-
rància a l’alçada dels ministres de
Cultura i d’Economia que tenim.

Ibsen, noruec, va morir el mateix
any que Noruega es va independit-
zar de Suècia. És una premonició?

Tant de bo. I li diu el fill d’una
murciana i un alacantí. Tinc una des-
afecció amb Espanya enorme, em
sento inclús dolgut. Però també amb
els polítics d’aquí, que en 30 anys no
han sabut explicar la diferència. I ara
és molt injust com ens estan tractant.

Abans no era així?
Jo no coneixia cap català que no es-

timés Espanya, i a Espanya ens esti-
maven. Tret de darrerament, que
s’ha sembrat un clima que dificulta ja
la convivència entre ciutadans. I els
polítics en són els responsables.

Ibsen: «Les veritables columnes de
la societat són la veritat i la llibertat».
Trontollen, actualment?

Sí, perquè la veritat està molt ma-
nipulada i això atempta contra la lli-
bertat. Ens han comprat a tots per un
platet de llenties, i a sobre ara ens el vo-
len treure.
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«Els polítics
són els
responsables
de l’actual clima
que dificulta ja
la convivència
entre ciutadans
catalans i
espanyols»

Lluís Marco
assegura que ens
han comprat a
tots per un platet
de llenties i a
sobre ara ens el
volen treure
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ada any, i ja en portem
tres de seguits, el Con-
sell comarcal del Baix
Empordà envia una car-

ta al meu pare demanant-li que pa-
gui 241,13 euros en concepte d’im-
post sobre vehicles de trànsit de l’a-
ny 2010. El meu pare va morir l’oc-
tubre de 2009. Passat un o dos me-
sos, ja ni ho recordo, vaig portar el
seu cotxe al desballestador  de Pa-
lafrugell i el vaig donar de baixa a
trànsit. El primer cop que vaig es-
criure de la carta que em  varen en-
viar del Consell Comarcal, em tru-
caren per demanar-me disculpes i
dir-me que corregirien l’error. Els
vaig agrair l’interés. Però ja es veu
que no va servir per res. Estic abso-
lutament convençut que el meu
pare seguirà rebent la carta a la Bis-
bal fins i tot quan jo hagi anat cap a
l’altre barri. Estic convençut que al
Consell Comarcal deuen tenir una
llarguíssima llista de morosos al ce-
mentiri. I no m’estranyaria que als
altres consells comarcals catalans
passi quelcom semblant.

Aquests temps de plom es parla
molt de com reduir la despesa pú-
blica, de com millorar l’eficàcia de
l’administració, de com gestionar
millor amb menys recursos. Bé,
doncs ja es veu que hi ha molt per
fer en aquests moments. Però els
nostres polítics segueixen sense
prendre les decisiones correctes. Es
talla on no s’ha de tallar, es retar-
den pagaments on no s’ha de fer i,
en canvi, es manté una burocràcia
que no se sap gaire bé per a què
serveix. Hem creat monstres que
encara estan vius. Això sí, de plorar,
fotre culpes al veí, fer cimeres i
 perdre el nord cada dia en saben
molt.

Per cert, torna a haver-hi obres a
l’Eix Transversal, uns quilòmetres
abans de la sortida de Sant Hilari.
Algú sap per què?
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