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Una escena de Le chagrin des ogres, que es representa a Salt

La companyia ha fet de Barcelona l’epicentre del nou claqué

CICI OLSSON

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
es entrevistes a Natas-
cha Kampusch, la jove
austríaca que va viure
segrestada durant tota

l’adolescència, i el blog de Bas-
tian Bosse, el jove alemany que
als 18 anys va entrar al seu insti-
tut disparant i llançant granades
i que després es va suïcidar, són
la base de Le chagrin des ogres

(La tristesa dels ogres), l’obra
amb la qual el director belga de
teatre Fabrice Murgia es va cata-
pultar internacionalment fa cinc
anys, quan només en tenia 25, i
que avui arriba al festival Tempo-
rada Alta, a El Canal de Salt. Un
conte oníric que reflecteix el des-
arrelament de la generació de
l’autor, una generació perduda.
Que relata, diu Murgia, “la histò-
ria de dos nois que no volen avan-
çar, ser adults, i prefereixen viu-
re en un món de ficció en el qual

les pantalles i internet són un re-
fugi. És una obra sobre perdre la
infantesa, no sobre Kampusch i
Bosse, encara que hi hagi monò-
legs amb passatges seus i d’altres
que vaig escriure amb la seva
mentalitat”.
Murgia (Verviers, 1983), que

s’ha confirmat després amb
Ghost road o Exils com una de les
grans promeses de renovació del
teatre europeu –encara que digui
que “el teatre és una cosamolt ve-

lla que fa dos mil anys que posa
gent davant gent i això és el més
modern”–, assenyala que Le
chagrin des ogres és la seva prime-
ra creació. “Quan la veig ara,
anys després, veig un estat de la
meva vidamolt diferent, és la veu
d’un altre jo, d’un jove pare, d’un
vell nen, d’un noi que no sap el
que ha de ser”, diu en castellà: el
seu pare és italià i la seva mare
espanyola. Una peça amb vídeo,
càmeres i xarxes socials “perquè
són típiques de la meva genera-

ció, la manera de parlar avui”.
I de viure. “Quan parlo amb els

meus cosins espanyols veig que
malgrat haver estudiat viuen a ca-
sa dels pares i no troben feina.
Són vells joves ambmoltes dificul-
tats per entrar a la vida adulta”,
subratlla. Un fet que atribueix
més a la societat que als indivi-
dus. Perquè Murgia denuncia
que la seva serà la primera genera-
ció en la història que viurà pitjor
que els seus pares. I lamenta que,
en canvi, la política, populista, es
limiti a crear una societat de la
por. “Però jo al teatre no hi vull
fer política, no tinc res a ensenyar
a ningú. Vull donar testimoni de
la humanitat des dels meus 30
anys,mostrar un estat de la sensi-
bilitat del món”. A més, afegeix,
“no sé escriure sense prendre
elements de la realitat, no sóc un
narrador d’històries”, i recorda
que “per definició un artista és
una persona que no està bé allà

on és i ha de canviar la realitat”.
I encara que a totes les seves

obres hi hagi personatges que
prefereixen el món virtual que el
real, “un món virtual que pot ser
una manera de suïcidi, de matar
les relacions amb la societat” i
que la seva pròxima peça parlarà
d’un hikikomori –els joves nipons
que viuen tancats a la seva habita-
ció–, diu que ell prefereix “els jo-
ves rebels que es pregunten mol-
tes coses que la gent ambmés po-
der no vol escoltar”.c
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“És una obra sobre
perdre la infantesa,
no sobre Kampusch
i Bosse, encara que hi
hagi monòlegs seus”

LaCamutBand
incorpora la tecnologia
al claqué a ‘Sonoritats’
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Les històries de NataschaKampusch i Bastian Bosse, que va tirotejar els
seus companys, inspiren ‘Le chagrin des ogres’, de FabriceMurgia, a Salt

Elmalde la joventut

MARICEL CHAVARRÍA
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La Camut Band estrena avui a
Temporada Alta un especta-
cle en el qual dóna curs a la in-
vestigació sobre el so, incorpo-
rant a la música en directe al-
tres efectes virtuals i experi-
mentant ambmaterials com el
metall, la fusta, el plàstic i la
sorra. Parlem de claqué, un
claqué gens clàssic, aquest cla-
qué visceral i reloaded que es-
tà impulsant la banda que van
fundar fa vint anys els ger-
mans Lluís i Rafa Méndez
ambel percussionistaToni Es-
pañol, i que avui dia és respon-
sable queBarcelona s’hagi con-
vertit en centre neuràlgic del
nou claqué.
Amb Sonoritats, la banda

apel·la a la recerca de noves
sensacions sonores, apostant
per lamescla de la remor sintè-
tica que resulta de l’arrossega-
ment sobre gespa artificial
–una nova versió del clàssic
Sand Dance– amb altres ele-

ments més vius, com l’aigua i
el metall. El xou, que ocuparà
el Mercat de les Flors aquest
Nadal, neix amb voluntat de
repetir l’èxit de La vida és rit-
me, del qual la Camut ha fet
més demil funcions des que el
va crear fa deu anys amb el ba-
llarí Guillem Alonso i el per-
cussionista Jordi Satorra.
Els degans de la banda han

incorporat ara com a creadors
dos dels seus intèrprets: el ba-
llarí de percussió Sharon Lavi
i el cantant, músic i ballarí
Jordi Grifell, per qui “la tecno-
logia és un element no només
possibilitador sinó inspira-
dor”. Ell és responsable dels
dispositius interactius musi-
cals, mentre que firmen la co-
reografia Rafa Méndez, Sha-
ron Lavi i GuillemAlonso. To-
ni Español toca aquesta vega-
da la bateria i una percus-
sió/guitarra de nou encuny,
en un escenari on s’afegeixen
al claqué Maria Bossy, Estefa-
nia Porqueras i una altra ger-
mana Méndez, Cristina.c


