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Hi ha dones que perden
sempre tots els avions, com
la que protagonitza l’obra
de Josep M. Miró que s’ex-
hibeix aquests dies (fins al
19/1) a la sala Tallers del
TNC. Però també hi ha au-
tors que perden de tant en
tant algun avió, com aquest
Marc Artigau que, precisa-
ment, també estrena text
ara a la mateixa sala. I no
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satges molt presents a Fum.
I com a segona activitat,
Albertí va proposar a Miró
triar l’obra d’un jove autor
amb qui sentís moltes afini-
tats, per exhibir-la dins
del mateix cicle.

Germà Artigau
Segons explica Josep M.
Miró, la tria ja estava feta
abans que Albertí acabés de
formular la seva proposta:
aquest jove autor convidat
no podia ser altre que Marc
Artigau, a qui Miró consi-
dera gairebé com un germà
petit des que es van conèi-
xer a les aules de l’Institut
del Teatre. I amb qui com-
parteix una mateixa fal·le-
ra per mostrar els trets més
soterrats i foscos que ama-
guen els seus personatges.
Per acabar de tancar el cer-
cle (i atès que les casuali-
tats no existeixen), no deixa
de resultar significatiu que
Artigau escrivís la prime-
ra pàgina del seu text en un
aeroport, després de perdre
un avió i, com a conseqüèn-
cia, l’enllaç amb un segon
vol. Esperant desesperada-
ment el pròxim avió, Arti-
gau es va trobar cara a cara
amb una dona amb alguna
mena de deficiència mental
que havia perdut alguna
cosa més important que
un vol: els seus crits alie-
nats de desconsol n’eren
la millor prova.

Inhumans recursos humans
Artigau diu que a l’hora
d’escriure el seu text no
solament va tenir molt pre-
sent aquella dona alemanya
el neguit de la qual ningú
semblava poder entendre,
sinó també les paraules
del biòleg de la NASA Ken
Nealson, que afirma que la
vida, al cap i a la fi, no és
altra cosa que un error.
Però que –i ara, dit ja amb
paraules d’Artigau i dels
seus actors– la vida vingui
a ser l’estat més improba-
ble de la matèria no justi-
fica que la perdem en fote-
ses. Ben al contrari: el que
cal és la fiblada d’un mos-
quit que ens faci reaccionar
d’una vegada, que ens faci
sortir de la inèrcia.
Una fiblada com la que es-

tà a punt de rebre la prota-
gonista d’aquesta història,
que treballa de cap de re-
cursos humans en una
gran multinacional. I que
el que menys s’esperava
aquesta nit, amb cita im-
portant inclosa, era haver
de veure’s les cares amb el
desesperat pare d’un noi
que s’ha quedat sense feina.
I en aquest punt és on cal
tenir en compte que l’obra
d’Artigau vol parlar també
de la violència soterrada a
què dona origen un sistema
social que accepta la mar-
ginació com la cosa més
natural del món.

pas per casualitat, sinó per-
què el mateix Miró l’ha con-
vidat a fer-ho. Quan Xavier
Albertí va incloure Fum a
la programació del TNC, va
proposar a Miró dues acti-
vitats paral·leles vinculades
a l’estrena del seu text. La
primera d’aquestes, com ja
sabeu, ha consistit en la pre-
sentació d’una peça anterior
de Miró, La dona que perdia
tots els avions, en què es di-
buixen ja situacions i pai-

Viu l’hivern a
Ticketmaster.es
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