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“Avui dia ja no sabem
qui és Abel i qui és Caïm”

entrevista a marc artigau

EDUARDMOLNER
Caïmésfilld’unmecànic,enunacasa
on també són pagesos amb un tros
que cal vetllar. Abel és fill d’un pare
absent, a la riba suddelMediterrani.
S’hafetgrandavant lapantallaservi
dapersatèl∙lit.Unheretaaquellafor
matanparticulardelbenestarcatalà,
assolit amb penes, treballs i renecs.
L’altreheretal’ànsiapersaltaralpri
mer món, on viu el pare absent, per
gaudir d’aquell món tan polit que
apareixalasevatelevisió.MarcArti

gau s’ha fet un nom, en el petit món
del teatre, com a cosidor de textos
(llegiu adaptador). Tot i haver sor
près amb peces pròpies enginyoses,
com Un mosquit petit (TNC, 2014),
ara acaba d’estrenar la seva primera
granproducció.

El títolnoés instrumental.
Vaigestudiarcatorzeanysenunaes
cola cristiana, estic batejat, he fet la
comunió i la confirmació. Des de fa
un temps que sóc un agnòstic que

frega l’ateisme, però llegeixomolt la
Bíblia. És un text fundacional de la
nostra cultura. El mite em serveix
també per parlar d’avui: qui som
Abel? qui somCaïm?Déu ja sap que
CaïmhamatatAbel,peròlipregunta,
“què has fet amb el teu germà?”, i
Caïm contesta, “que potser sóc jo el
guardià delmeu germà?” La idea de
societatvigiladaiquevigilaestàmolt
present enaquestaobra.N’hihaque
vigilen l’hort perquè no robin les
fruites,n’hihaquevigilenlafrontera

perprotegirnos.Tambéhisurtelpo
ble de lamevamare, Arbeca, un po
ble del pla de Lleida on passava els
estius durant la meva infantesa, i la
meva estada a l’Àfrica; a banda, és
clar, de lesmeves lectures. Quan es
cric es barreja tot, els records, l’art i
les pors. També l’absència, la des
apariciód’aquellsqueestimem.

Hihaundueldecisiuentreunvigilantde
fronteresiunimmigrant.Recorda‘Fron
teres’deFalkRichter.

Marc Artigau fotografiat recentment a Barcelona ÀLEX GARCIA

perfil

Marc Artigau (Barcelona,
1984) ha fet molta feina
d’adaptació dramatúrgica,
amb Oriol Broggi aAl nos
tre gust i L’orfe del clan dels
Zhao –premi de la Crítica a
la millor adaptació–, amb
Àngel Llàcer iManu Guix a
El Petit Príncep, i aMolt
soroll per no res, un dels
èxits d’aquesta temporada
al Teatre Nacional. També
ha adaptat narrativa per a
espectacles infantils, com
Moby Dick (Juan Carlos
Martel, premi Butaca).
Com a autor o director

ha estrenat:Caixes;Arbres;
Aquellos días azules;Un
mosquit petit; El balneari;
Ushuaia (premi Ciutat de
Sagunt 2008),A prop... I
amb Les sense ànima va
guanyar el premi Ciutat de
Sagunt 2009 i el premi
Ramon Vinyes també
del 2009.
En poesia ha publicat

títols com Primers auxilis,
Vermella iDesterrats. Ha
col∙laborat a Catalunya
Ràdio (durant sis anys va
escriure i locutar el conte
demitjanit), al diariAra i
actualment ho fa a El món a
RAC 1, el programa de
ràdio de Jordi Basté, en
què recomana llibres. E.M.


