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El Temporada Alta i amb la complicitat del Govern de Flandes, organitza per primera vegada el
cicle Connexió Flandes. Si bé ja fa anys que el festival programa artistes de l'escena teatral
flamenca com Jan Fabre, Sidi Larbi Cherkaoui, Alain Platel o Peeping Tom, la idea del cicle és
concentrar els espectacles com una proposta global i, així, acostar al públic la riquesa de
llenguatges i la qualitat que ofereix l'escena d'aquesta zona del nord de Bèlgica, amb una forta
inversió en cultura per part del govern. Connexió Flandes, que neix amb vocació de continuitat,
pretén ser un aparador de "la gran potència artística i estètica de Flandes, tot i tractar-se d'un país
tan petit. Hi ha tot un exèrcit d'artistes joves que despunten, acompanyant els consagrats, de talla
internacional", va dir Salvador Sunyer, director del Temporada Alta, a la presentació.

El valor de les Arts Escèniques de Flandes va entrar al món de la ma de la dansa, però en els
últims anys el teatre també ha fet el salt a l'escena internacional. Guy Cassiers, un dels més
prestigiosos directors de teatre flamenc del moment i un vell amic del Temporada Alta, inaugura el
cicle amb Le sec et l'humide, de "l'autor americà, que escriu en francès i viu a Barcelona, Jonathan
Littell", ens diu Sunyer. És un dels dos textos del projecte The Littell Project, que té al programa
una altra obra de Littell, Les benignes, que veurem al Temporada Alta el 2016. Aquesta producció
es farà amb la participació de diversos teatres i institucions europees (Europa Creativa) que
l'acolliran en gira, entre elles el festival de Catalunya.

Le sec et l'humide és, segons Cassiers, "una performance. Un preestudi del que serà la gran
novella de Littell, Les benignes" És una anàlisi sobre l'obra del nazi León Degrelle, que es
considerava fill mental de Hitler. Se centra en la seva obra i el seu pensament, que va deixar escrit
entre d'altres al llibre La campanya de Rússia, on relata experiències de la II Guerra Mundial i com
els feixistes van començar la relació amb Hitler: "Littell ens parla del passat, però alhora ens dona
la perspectiva de com hem de construir el futur. Una de les grandeses del teatre és fer que no
oblidem el que no s'ha d'oblidar des del present i construïm el futur amb tot aquest bagatge",
continua Cassiers. És un espectacle en el qual el director investiga tècniques de distorsió sonora,
per aconseguir una dramatúrgia no basada només en el text i la imatge.

A l'espectacle, un historiador dóna una conferència sobre Degrelle: "Mostra que el feixisme no té a
veure ni amb dirigir un país ni amb l'economia. És dins del pensament. Degrelle representa el mal,
però no s'hi reconeix. Penetrem a la seva psique, a la d'un home plenament convençut que fa el
bé." Efectivament el llibre parla d'algú que ha comès errors a la Guerra, però que no ho admet. Al
contrari, diu que qualsevol, en la mateixa situació, hagués fet el mateix. Tot i presentar-ho en la
distància històrica "espero que la forma en què Degrelle es justifica ens ajudi a descobrir un
sistema que és encara present als espais politics i que pot influenciar fàcilment l'ideologia de la
gent. Nosaltres acompanyem el públic de manera que va a buscar una zona gris, a partir de la
qual arribarà a una altra zona de tenebres on ja no notem la línia de separació clara entre la veu
històrica i la seva anàlisi."

La performance inclou relats de Degrelle amb la veu de Johan Leysen: "L'actor ha dedicat molt de
temps a imitar la veu de Degrelle, s'ha escoltat entrevistes i gravacions, ho ha treballat i el resultat
és perfecte." Pel que fa al títol: "A tot el llibre, Degrelle va fent referències a que l'enemic és humit,
líquid i sense forma. El feixisme és a un lloc elevat, sec. La resta no és res. Els cadàvers són a



l'aigua, bruts, en canvi, els combatents estan secs i nets." Afegeix que el llibre parla molt poc de la
dona i gens dels jueus, Curiosament "no existeixen al seu relat."

ELS GRANS ARTISTES D'UN PAÍS PETIT

Tot va començar al voltant dels anys 30: "L'holandès que parlem, no era la llengua de l'elit cultural i
polític dels anys 30 i tampoc teníem autors antics, com ara Shakespeare, Molière o Lope de Vega.
Quan comença a despuntar el teatre parteix de zero, no hi ha pòsit literari i els primers es
dedicaven a versionar Sèneca o Sòfocles", explica Cassiers. Per al director: "Flandes és tan petit
que els artistes es troben d'una manera orgànica, i així, les disciplines es creuen i dialoguen d'una
manera natural. Als 80 vam rebre nous impulsos dels països del voltant. Nosaltres a l'escola
aprenem 4 idiomes i aprofitem per agafar el millor de fora i absorbir-ho. Flandes és com un
camaleó, acostumat a adaptar-se a situacions i a crear diàlegs. Com que la nostra història no
pesa, doncs absorbim!" Artistes com Alain Platel, Ivo van Hove, Jan Fabre i ell mateix "estem aquí
per estimular una nova generació de creadors joves, que ens agafin el relleu"

André Heverling, delegat del govern de Flandes i present a la roda de premsa, ha dit que "els
flamencs tenim molts amics al món gràcies al teatre i a la dansa, com ara el festival Temporada
Alta. Ens agrada impressionar Catalunya amb els noms dels nostres artstes!" -bromeja... o no-
"Nosaltres tenim molt en comú amb Catalunya fins i tot enllaços a nivell institucional. No vol dir que
el Temporada Alta tingui a veure amb la política, però si que és cert que tots volem una autonomia.
Seguirem treballant en favor de les nacions creatives!"

Ha fet una mica d'història explicant que Degrelle va viure "tranquillament a Espanya fins l'any
1994, en què va morir. Franco no volia extradir persones amb crims del nazisme. L'estat no els
reconeixia com a crims."

Le sec et l'humide de Cassiers, estrena absoluta a l'Estat espanyol, només es podrà veure en
sessió única aquest diumenge 18 d'octubre a El Canal.


