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Marc Artigau estrena una gran tragèdia sobre l’emigració a la Biblioteca de Catalunya

Caïm iAbel a la frontera

BITÓ CELS

Sergi Torrecilla en una escena de Caïm i Abel a la Biblioteca de Catalunya

Fa un parell d’anys el director de
teatre Oriol Broggi va esperonar
MarcArtigau, ambqui ha treballat
en unes quantes de les seves últi
mes obres, perquè s’atrevís a es
criure una tragèdia de grans di
mensions. Creia que en l’autoria
catalana actual escassejaven
aquests textosmés grans que la vi
da i tan intensos i dolorosos com
pot arribar a serho aquesta, obres
com Incendis, deWajdiMouawad,
la gran tragèdia amb laqualBroggi
va triomfar a la cartellera barcelo
nina durant tres temporades. I Ar
tigau (Barcelona, 1984) s’hi va po
sar. La imatge inicial de l’epopeia?
LafamosafotodelreixatdeMelilla
ambels immigrants enfilats adalt i
els policies a baix esperantlos.
“Volia explicar la vida dels dos.
D’algúqueeraadaltid’algúqueera
abaixd’aquestreixat.Creiaqueels
dosenscaurienbé imalament,que
entendríemlessevespors iels seus
odis. No volia parlar de bons i do
lentssinódepuntsdevista,degent
amb uns motius i de gent amb al
tres motius i de com gestionem
aquest conflicte”, explica Artigau.
I aquests dos homes són Caïm i
Abel, l’obraqueavuis’estrenaal te
atrede laBibliotecadeCatalunya.
A l’obra hi ha forts ressons de la

tragèdiadelsfillsd’AdamiEva. “Jo
tinc formació cristiana encara que
faci temps que sóc agnòstic, i vaig
pensar que la història de Caïm i
Abel era molt interessant per es
criure sobre l’actualitat”, explica
l’autor i director. En aquest cas, en
Caïmésunvigilant queprovéd’un
poblet de Lleida i es trobarà cara a
cara, en un lloc indefinit, en una
fronteradetantes,unAbelquevea
Occident a la recerca d’una vida
millor. De fet, les coses són més
complicades i, sense saberho, hi
ha una relació entre ells. I el resul
tat és una peça que dura tres hores

històries es troben en aquest text
queparladel’actualitatperòtambé
de la memòria, del record, i en el
qual hi ha tragèdia però també
sentitde l’humor.Hihaunapicada
d’ull a nosaltres, catalanets, als
nostres tics, les nostres manies, a
aquesta manera de relacionarnos
catalana, tancada, on les emocions
són un pas enrere i del que no es
parla no és un problema. No és el
méscentralperòéselmónquemés
conec i per on arrenca l’obra”,

indica Artigau, que ha posat molt
bagatgeseua lapeça.“Haviadeser
honest sivolia ferunaepopeia,una
obra èpica. Havia de parlar dels
meus referents. Lameva infantesa
en un poble petit de Lleida on hi
havia el boig del poble, a qui les
bombes de la guerra havien fet
tornar boig. Volia ser molt honest
amb la meva escriptura i parlar
dels meus referents, mites, obses
sions”,diu.
I acaba apuntant a un altre tema

de l’obra: “La idea de la vigilància
hi és molt present. En Caïm vigila
elscultiusdelsseuspares,elspares
vigilen els fills, un altre vigila la ca
sa,moltsd’altres, les fronteresper
què no puguem creuar. Hem es
tructurat una societat partida en
dues.Occidentvigilaque tota lavi
olència que ha generat, institucio
nal, colonial, econòmica a la resta
delmón,no l’hi tornin”.!

L’obraparteix
delaLleidarural
delsvuitanta i
abordaamb
humorel
caràctercatalà

Vers lliure i crític

Els que van creure en ella des
d’un bon principi no sempre van
veure com la seva aposta era no
ja compartida sinó ni tan sols en
tesa. Però pràcticament en no
més tres anys l’art i la personali
tat de María de los Ángeles Ro
zalén Ortuño, la sanguínia
intèrpret d’Albacete més cone
gudaperRozalén, s’han imposat.
I debonamanera, és adir, de for
ma convincent. El festivalGuitar
BCN la va portar a Barcelona el
novembre passat a la sala Barts,
amb un èxit poderós, i aquesta
nit torna a ferho en idèntic cicle
però en un escenari significati
vament diferent, com és el Palau
de laMúsica, acompanyada de la
seva nombrosa banda de suport
instrumental.
Aquesta aposta per Rozalén té

la seva perfecta lògica, tant pel
tremend joc que dóna la seva
proposta en directe com per la
solidesa del seu repertori, que
ara està sensiblement reforçat
per les cançons contingudes al
seu últim àlbum, unQuiénme ha
visto..., on la seva necessària am
plitud estilística es va acabar
d’acomplir i les seves ja iròni
ques i punxants lletres apareixi
en carregades amb bones dosis
de crítica.
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Barcelona ciutat

Diabetis i esport: els beneficis
de la marxa nòrdica. Conferèn-
cia a càrrec d’Antonio Brieba,
instructor.
Associació Diabètics Catalunya.
Avinguda de Roma, 109111,
entl. 2a (18 hores).

‘Sublevación’ i ‘Ladrones del
tiempo’. Presentació d’aques-
tes novel·les de ficció i terror,
de Júlia Díez i CH Santos,
respectivament, guanyadores
del premi Operació Tagus.
Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).

Un equilibrio imperfecto. Ali
mentación ecológica, cuerpo y
toxicidad. Presentació
d’aquest llibre d’Arantza
Begueria a càrrec de Cristina
Larrea i Xavier Medina.
Museu de Cultures del Món,
Montcada, 1214 (19 hores).

Pau i religió. Diàleg entre el
pare caputxí Joan Botam i
l’activista David Fernàndez.
Cristianisme i Justícia, Roger de
Llúria, 13 (19 hores).

La sombra del ombú. Relato de
un suicidio. Presentació
d’aquest llibre de Cristian
Segura, a càrrec de l’autor i
Rosa Sender, psiquiatra.
Altaïr. Gran Via, 616 (19 hores).

24 Capricis de Paganini per a
violí. Interpretació d’aquesta
obra per Lluís Guinovart Poch.
Centre Cívic Urgell. Comte d’Ur
gell, 145147 (19.30 hores).

‘El Diluvio’: memòries d’un
diari republicà i federalista de
Barcelona. Presentació
d’aquest llibre a càrrec de Gil
Toll, periodista i editor; Martín
Rodrigo, professor d’Història
Contemporània de la UPF, i
Antoni Traveria.
Casa Amèrica. Còrsega, 299
entresòl (19.30 hores).

Noves formes de religiositat.
Diàleg entre Mar Griera, direc-
tora d’investigacions en socio-
logia de la religió, i Josep
Otón, professor de l’Iscreb.
Modera Francesc Torralba.
Una hora abans de l’inici es
pot visitar el monestir.
Reial Monestir de Santa Maria
de Pedralbes. Baixada del Mo
nestir, 9 (19.30 hores). Gratuït.

Música sacra. Concert a càrrec
de Cantores Minores, el cor de
nens de la Catedral d’Hèlsinki.
Basílica de Santa Maria del Pi.
Pl. del Pi (20 h). Entrada lliure.
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Nou festival barroc

Vespres d’Arnadí, el conjunt bar
rocquedesdel 2014 laGeneralitat
ha catalogat comaorquestra prio
ritària, s’ha decidit a organitzar el
seu propi festival de música. Una
proposta que s’ofereix des de Bar
celona al món, més concretament
des de l’església Sant Felip Neri,
d’estil justament barroc, i que tin
drà lloc enquatredimecres conse
cutiusapartird’avui.
Laproposta,enaquestaprimera

edició, són quatre concerts relaci
onats amb la Venècia dels temps
de Vivaldi, on destacats composi
tors europeusvanestrenarpart de
les obres. Sense anar més lluny, el
catalàDomènecTerradellasvaes
trenarallàduesdelessevesòperes:
Artaserse i Imeneo in Atene. Però
també els germans Pla van inter
pretar algunes de les seves obres

instrumentals a la Serenissima.
Vespres d’Arnadí, que té per a

l’ocasió els solistes Dani Espasa
–també director del conjunt–, el
tenor Emiliano González Toro, la
sopranoMariaHinojosa, lamezzo
Marta Infante, la violinista Farran
Sylvan i l’oboista Pere Saragossa,
ofereix avui, per començar, un
programainstrumental: el concert
per a oboè dels germans Pla i tres
més deVivaldi,onlluiranl’oboè,el
violí i l’orgue.!

Música

FESTIVAL VESPRES D’ARNADÍ
ESGLÉSIA SANT FELIP NERI

BARCELONA. 20.30 H. 10 EUROS

MARICEL CHAVARRÍA

JUSTO BARRANCO

sobre l’emigració, però també so
bre els profunds canvis del món
desdelsanysvuitantaisobrelama
teixa Catalunya, protagonitzada
per Sergi Torrecilla, Marc Rodrí
guez, Jordi Figueras, BertaGiraut,
ClaradeRamoniLluísVillanueva.

“La primera part de l’obra parla
d’un món situat a la Catalunya
rural de finals dels vuitanta, i la
segonapart,d’unmónmarenllà,de
la frontera.EnCaïmésd’unpoble i
l’Abel d’un altre, i les seves dues

“Volia parlar de
l’emigrant
enfilat a la tanca
i del policia que
l’espera a baix”,
diu Artigau

El conjunt que
dirigeixDani
Espasa inicia avui
un certamen amb
música de la
Venècia deVivaldi

ROZALÉN
PALAU DE LA MÚSICA. BARCELONA

21 HORES. DE 20 A 38 EUROS

Laintèrpret
d’Albacetetorna
unsmesosdesprés
de lasevaúltima
actuació,araal
Palaude laMúsica

del dia


