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FESTIVAL TEMPORADA ALTA

El malestar juvenil
irromp amb ràbia

i violència al teatre

El jove valor de l’escena belga Fa-
brice Murgia estrena al Tempora-
da Alta el seu primer èxit, Le cha-
grin des ogres. El segrest de Na-
tascha Kampusch i un tiroteig en
una escola el van posar en alerta.

el segrest durant vuit anys de l’aus-
tríaca Natascha Kampusch i el tiro-
teig de Bastian Bosse a la seva anti-
ga escola, a Emsdetten (Alemanya).
El dramaturg parteix d’una base do-
cumental per construir una ficció: el
blog que va escriure Bosse i els escrits
de la mateixa Kampusch. Els prota-
gonistes són dos infants que es fan
adults i han de fer eleccions vitals.
“Bosse va escriure durant tres anys el
blog. S’hi veu el seu descens als in-
ferns. Em va colpir”, explica Murgia.
Però a l’espectacle hi apareix un ter-
cer personatge, una figura estranya,
que sembla una nena assassinada o
morta, i que es dirigeix a l’espectador
amb històries truculentes. “Repre-
senta la veu de la consciència de la
meva generació”, observa.

Un inici de carrera fulgurant
Les chagrin des ogres es va estrenar
el 2009 i va suposar una petita revo-
lució en la potent escena contempo-
rània belga. Demà arriba a El Canal
de Salt, en una única funció. Murgia
proposa una dramatúrgia no lineal
basada en elements visuals i de co-
municació propis de la seva genera-
ció, amb vídeos projectats en direc-
te i música en viu. “Jo he viscut en
el món de la imatge i, per tant, par-
lo amb imatges en el teatre que faig.
No sé si es pot dir que sigui un
patchwork però sí que no hi ha disci-
plines, és un tot”, afirma. L’obra va

ser el bateig de la seva companyia,
Artara, una plataforma d’actors, re-
alitzadors, artistes i músics que tre-
ballen com a col·lectiu.

“Vivim a la Bèlgica profunda, a la
Bèlgica no rica. Som fills o néts
d’una generació d’immigrants. Ve-
nim de poblets on treballàvem a la
nostra habitació amb un ordinador.
No venim del teatre francès, d’un te-
atre de text intel·lectual. Nosaltres
no venim dels clàssics. En aquest
sentit som més pròxims al teatre
flamenc”, explica aquest fill de pa-
re italià (instal·lador de plafons) i
mare espanyola (perruquera) que
parla un bon castellà.

Després de l’èxit de Le chagrin
des ogres es va convertir en artista
associat al Teatre Nacional de Brus-
sel·les. La seva eclosió ha sigut expo-
nencial, fins al punt que el 2012 va
estrenar tres espectacles: el viatge

LAURA SERRA

BARCELONA. L’affaireDutroux–l’as-
sassí en sèrie i pedòfil que als anys 90
va agredir diverses nenes i en va ma-
tar cinc sense que ni la policia ni la
justíciahoimpedissin–vatraumatit-
zar una generació sencera d’adoles-
cents belgues. Fabrice Murgia (Ver-
viers, 1983) va ser un d’ells. No tenia
ni quinze anys quan va esclatar el cas.
Després,quanamb22anysesvacon-
vertir en pare, totes aquelles pors
subconscients van emergir. “Va ser
un moment difícil en la meva vida: jo
era un nen però no era tan jove per
ser-ho, i alhora era un pare molt jo-
ve per ser-ho –explica Murgia–. El
primer que vaig sentir és por pel meu
fill, perquè jo tenia por del món”. Ai-
xí va néixer Le chagrin des ogres, el
primer muntatge que aquest actor
s’atrevia a escriure i dirigir i que es va
estrenar al Festival de Lieja: “És un
espectacle per prendre consciència.
No és trash o violent. Els fets són vi-
olents”, defensa el director.

Per escriure Le chagrin des ogres,
Murgia es va basar en dos casos més
recents que l’havien sacsejat de prop:

El cas de Natascha Kampusch, que recorda l’affaire Dutroux, i el d’un tiroteig en una
escola alemanya van inspirar Murgia per crear els seus protagonistes. ARTARA

musical anticapitalista Ghost road
(que va passar pel Temporada Alta
l’any passat), Exils (vista al Festival
de Otoño a Primavera a Madrid), so-
bre els expulsats del sistema, i Les
enfants de Jéhova, sobre el col·lectiu
dels Testimonis de Jehovà, al qual
va pertànyer el seu pare. Cinc de les
sis obres que Murgia ha fet amb Ar-
tara estan de gira.

L’ètica –punts de vista originals
de problemàtiques socials i genera-
cionals– i l’estètica dels seus mun-
tatges –obres hipersensorials que
combinen actors i tecnologia– l’han
convertit en el gran estendard del
teatre francòfon, amb permís de
Wajdi Mouawad, de qui ha adaptat
Lettre d’un jeune garçon. “La violèn-
cia, el món mediatitzat i l’augment
del populisme a Europa” són tres de
les seves preocupacions. “El món
canvia molt ràpid. I va a pitjor”.e

El belga Fabrice Murgia estrena a
El Canal de Salt l’obra que el va catapultar

Sidi Larbi Cherkaoui dirigeix quatre duets: de Diaghilev al manga
La companyia Eastman de Sidi
Larbi Cherkaoui presenta al Tea-
tre Municipal 4D. Són quatre du-
ets que mostren diferents formes
de relacions home-dona amb el se-
gell de l’aclamat coreògraf.

L.S.

BARCELONA. Els duos han sigut
composicions claus en la trajectòria
del coreògraf Sidi Larbi Cherkaoui.
Des de la dansa contemporània, el
belga s’ha obert a fer tàndems ex-
cepcionals amb la flamenca María
Pagés o la ballarina hindú Shantala
Shivalingappa. “En la majoria de les
meves obres m’importa més la rela-
ció que s’estableix entre dues perso-
nes que no pas els individus en si”,
xiuxiueja el coreògraf via telèfon
des de la Xina, on treballa dirigint
una nova peça amb la ballarina Ya-
bin Wang que es dirà Genesis.

En l’espectacle de Cherkaoui que
estrena aquest dissabte el festival
Temporada Alta, 4D, el coreògraf ha
unit quatre duets creats en els úl-
tims quatre anys per als ballarins de

la seva companyia, Eastman. Cada
peça té un origen diferent però en el
fons totes contenen el llenguatge
corporal d’un dels creadors més re-
clamats del món i un dels artistes in-
ternacionals amb més prèdica a Ca-
talunya: pràcticament cada any té
una estrena als nostres escenaris
(l’última va ser Puz/zle, al Grec; la

4D mostra tots
els interessos
eclèctics del
coreògraf
belga. EASTMAN

“4D tracta diferents maneres d’es-
tar junts un home i una dona. El tí-
tol es refereix a quatre duets però
també a quatre dimensions d’una re-
lació”, diu Larbi. La música i una es-
cenografia minimalista unifiquen
l’espectacle. Sin va sorgir de l’obra
Babel i explora de manera cruel la vi-
sió de l’home sobre la perillositat de
l’altre sexe. La imatge que descriu
Larbi és “la serp al voltant de l’arbre,
en el pitjor sentit bíblic”. Pure, que
s’inspirava en els dibuixos del pare
del manga modern, Osamu Tezuka,
és el contrari: evoca la puresa feme-
nina en contraposició a la destrucció
masculina. Faun partia d’un encàr-
rec sobre el fundador dels Ballets
Russos, Serge de Diaghilev, i és la més
animal: “És molt sexual però alhora
molt innocent, natural”. Matter va
néixer de l’espectacle Origin i refle-
xiona sobre el materialisme a partir
de les coordenades Est-Oest: “Com
l’Oest utilitza l’Est i, tot i així, mai es-
tem satisfets”, explica el coreògraf.
Els duets li permeten tancar el seu
focus d’atenció. “I crec que són més
fàcils de llegir, per al públic”, diu.e

Generació
“Venim de
la Bèlgica
profunda, no
rica. Som fills
d’immigrants”,
diu Murgia

pròxima podria ser la tanguera Mi-
longa al mateix festival). “Intento
fer coses que mai siguin iguals, però
al mateix temps hi ha una espècie de
firma pròpia en totes quatre peces.
En tots els duets es toquen. Tota la
meva obres es basa en com els cos-
sos es toquen, com comparteixen,
com es condueixen”, explica.


