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Escenes
‘BARBABLAVA’

Amor i mort s’encreuen en 
la història d’un assassí que 
ha perdut un gran amor. 
Tantarantana, 3-20 d’abril

‘A CASA (KABUL)’

Vicky Peña reprèn aquest 
commovedor monòleg de 
‘Homebody/Kabul’. Al 
Teatre Lliure, 2-20 d’abril

BELÉN GINART 

Tots dos sou al repartiment de 
L’orfe del clan dels Zhao, a les 
ordres d’Oriol Broggi. ¿Us van 
oferir la feina alhora?  
M.M. No, l’Oriol m’ho va propo-
sar primer a mi, i després em va 
demanar si el meu pare estava 
lliure. 
LL.M. El meu personatge és el 
d’un home gran, però l’Oriol va 
estar dubtant de si l’havia de fer 
un jove, com ho són la resta dels 
actors. Finalment m’ho va pro-
posar i d’entrada ho vaig accep-
tar perquè ho feia ell, que és un 
dels creadors més brillants de la 
seva generació. Ara estic encan-
tat amb l’Oriol, amb el text i amb 
els companys de viatge.  

Suposo que a tots dos us deu 
fer il·lusió que hi sigui l’altre. 
M.M. Aquí no compartim cap 
escena, com sí que ho fèiem als 

“LA NOSTRA RELACIÓ A LA FEINA ÉS DE PROFESSIONAL A PROFESSIONAL, NO DE PARE I FILLA”

ACTORS PARE I FILLA, FILLA I PARE, 
COMPARTEIXEN ÈTICA I ESTÈTICA SOBRE 
L’OFICI... I UN CARÀCTER FORT QUE, TOT I 
QUE ES PROFESSEN ADMIRACIÓ MÚTUA, 
ELS FA XOCAR DE TANT EN TANT. ARA LA 
FEINA ELS AJUNTA EN UNA MATEIXA 
OBRA AL TEATRE ROMEA 

Sis personatges en busca d’autor, 
que també vam fer junts. I és una 
llàstima, en aquella obra quan 
ens trobàvem era el més fàcil del 
món, perquè pots llegir als ulls 
de l’altre tot el que li passa. 
LL.M.  Treballar junts és molt 
gratificant, ella és una actriu fe-
ta, amb el seu currículum, amb 
el seu tarannà, ha fet el seu camí. 
Em dóna molta tranquil·litat 
treballar amb ella com un com-
pany més.   

Us doneu consells? 
M.M. Sí, jo el dirigeixo a ell i ell 
a mi.  
LL.M. Al principi jo era una mi-
ca més feble, com a pare sempre 
busques oferir protecció, però 
ella no l’ha volgut mai. Ara ens 
diem coses però sense incordi-
ar. Abans teníem més una rela-
ció pare-filla, ara és més de pro-
fessional a professional. 

¿El fet de compartir ofici i tre-
ballar junts té algun inconve-
nient?   
M.M. Potser que pateixes més 
que amb un altre company.  
LL.M. Durant els assajos, els ac-
tors sempre tenim un moment de 
feblesa. I veure que l’altre està en 
crisi et fa patir a tu també.     

I com a espectadors, patiu 
quan l’altre és a l’escenari? 

LL.M. És més dur des de fora 
que des de dins. Quan la Marta 
estrena tinc un nus a l’estómac 
més gran que quan estreno jo.  
M.M. A mi em passa el mateix. 
En aquest cas serà un patiment 
compartit, i els que ho passaran 
pitjor seran la meva mare i el 
meu germà.   

Marta, el teu pare deia abans 
que has anat fent camí sense 
voler la seva protecció.  
M.M. Ha sigut una cosa molt in-
conscient, no és que jo m’hagués 
fet el propòsit d’evitar que ens 
relacionessin. Suposo que una 
vol fer mèrits propis. Però això 
m’ha anat passant amb l’edat. 
Com més gran m’he anat fent, i 
més segura m’he sentit de mi 
mateixa, més m’he aprofitat del 
fet de tenir-lo al meu costat, de 
poder aprendre’n i escoltar-lo, 
perquè m’ha ensenyat moltes 
coses. Ha sigut molt bon mirall 
perquè m’agrada com fa les co-
ses, l’admiro. 
LL.M. He de reconèixer que en 
això de no voler la meva protec-
ció la Marta ha sigut molt sàvia, 
perquè ha anat amb els de la se-
va generació. I jo em vaig obligar 
a mi mateix a acceptar que havia 
de tirar amb els seus.   

En tot cas, ¿et va fer gràcia que 
la Marta volgués ser actriu?  

LL.M. Crec que hi ha una cosa 
molt genètica en la seva vocació, 
perquè de petita ja li agradava 
fer funcions. Però jo li vaig anar 
posant traves perquè no s’hi de-
diqués. Ho feia d’una manera 
molt sibil·lina, perquè sabia que 
si ho feia obertament no acon-
seguiria res.  

Quin tipus de traves li posaves 
i per què? 
LL.M. Li feia coses com aconse-
guir-li una figuració de tres me-
sos a La filla del mar, al Romea, 
amb Sergi Belbel. Pensava que 
tan temps sortint a l’escenari 
sense paper li faria avorrir el te-
atre, però s’ho va passar pipa. 
Aquesta és una professió dolo-
rosa, a ningú li regalen res. I un 
vol evitar el patiment als fills. 
M.M. El meu pare sempre m’ha 
dit que això és una carrera de 
fons. Però és que jo mai no he 
tingut l’ambició d’arribar en-
lloc, sempre deia: “Sóc tan feliç 
amb el que em va arribant de 
mica en mica”. Jo vaig comen-
çar fent infantils: tres funcions 
diàries, muntar i desmuntar... 
Quan algú jove em ve a demanar 
consell sobre aquest ofici li dic 
que l’important és el recorregut, 
no ser reconegut. 
 
¿Compartiu una mateixa visió 
del teatre?  

LLUÍS MARCO I MARTA MARCO

CRISTINA CALDERER

‘L’ORFE DEL CLAN DELS ZHAO’ 
TEATRE ROMEA  
HOSPITAL, 51. BARCELONA 
Fins a l’11 de maig 

LL.M. Sí. Potser ella està en una 
ona més moderna, hi ha coses 
que a ella encara li interessen i 
que a mi potser ja no, perquè 
amb el temps em continua agra-
dant molt fer teatre, però veu-
re’n em fa certa mandra. Però 
coincidim molt en l’estètica i en 
l’ètica, en la manera de fer-lo. 
Tenim un criteri molt semblant.  

¿Hi ha algun projecte més 
personal que us agradaria 
compartir?  
LL.M. Jo sóc molt autodidacte i 
mai m’he atrevit gaire a dirigir, 
tinc criteri però crec que em fal-
ta metodologia. Però m’agradaria 
dirigir una obra de gent jove on 
pogués emergir el motor artístic 
que conec de la Marta. Quan em 
falti la força com a actor, m’agra-
daria dedicar-la a ajudar-la a ella 
a ser actriu. M’agradaria abocar la 
meva energia a aconseguir que 
aquesta família encara formi part 
del món cultural català.  
M.M. [Rient] Potser ens mata-
ríem...! No, estaria molt bé que 
em dirigís en una obra, perquè 
en sap molt. ■


