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Temporada Alta i la solitud 
en temps d’hiperconnexió

xer. El seu company no va néixer 
mai, no va pujar al tren. La seva ma-
re, a més, també era filla de la immi-
gració italiana i va criar el noi tota 
sola. Mentre que ella va lluitar per la 
integració al nou país, ell se’n va 
sentir deslligat. “Són dues figures 
del nostre temps que estan soles de 
maneres diferents”, diu Murgia.  

Utilitzar la tecnologia a escena 
El director, però, no pretén culpar 
la tecnologia de l’aïllament i de la 
deriva accelerada de la societat con-
temporània però coincideix amb el 
filòsof Michel Serres en el fet que el 
pas a l’era digital suposarà la terce-
ra gran revolució de la humanitat: 
“Hem de reinventar les regles per a 
aquest món –afirma–, la societat de 
l’individualisme, on tot és simulta-
ni i accelerat”.        

Murgia, de fet, fa servir a escena 
la tecnologia per acostar-se als ros-
tres dels intèrprets i per reforçar la 
gramàtica teatral de l’ara i aquí: “No 
vull fer cinema. El teatre és un dels 
últims llocs on hi ha gent davant de 
gent –assenyala–. Per això utilitzar 
la tecnologia és un perill”. Tot i que 
Murgia viu a Brussel·les i, per tant, 
no forma part de l’admirada escena 
flamenca més lligada a la dansa i la 
multidisciplinarietat –“nosaltres 
els anem al darrere”, reconeix–, diu 
que les seves obres parteixen del 
text però no s’entendria tot sol: 
“Són molt visuals”.e

ARTS ESCÈNIQUES

El director belga Fabrice Murgia és 
fill d’immigrants per partida doble, 
italià per part de pare i espanyol per 
part de mare –ella va néixer a Barce-
lona en el si d’una família andalusa 
que als anys 60 marxava en direcció 
a Centreeuropa–. Aquesta circums-
tància ha marcat la seva vida i les se-
ves obres. La soledat de l’home con-
temporani és un dels temes recur-
rents en el seu teatre. En l’últim es-
pectacle que arriba al Temporada 
Alta –a El Canal, avui al vespre en 
funció única– Murgia contraposa la 
situació d’abandó dels seus antece-
dents amb la pressió dels seus con-
temporanis i ho fa a partir d’un fet 
que el va colpir: la història d’un com-
pany de classe que fa quinze anys que 
està reclòs a casa seva, jugant a l’or-
dinador, incapaç de connectar amb 
l’exterior, és a dir, amb la realitat.  

“Recordo la sensació de sortir del 
conservatori i pensar que el tren de 
la vida laboral passava ràpid i que 
has d’estar-hi a dins o ja no seràs. 
Tens por de començar una vida 
adulta i responsable”, explica el di-
rector. D’aquí ve el títol de l’espec-
tacle, que es va estrenar el 2014 al 
Festival d’Avinyó: Notre peur de 
n’être, que juga amb el doble sentit 
de la pronúncia de naître: La nostra 
por de no ser i La nostra por de néi-
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Fabrice Murgia utilitza la tecnologia per parlar de la soledat en l’era 
digital a Notre peur de n’être. JEAN LOUIS FERNANDEZ / TEMPORADA ALTA

Terra-nova.cat reinventarà 
l’imaginari visual del país 

Vicenç Altaió, Román Yñán, Ignasi López i Sergi Opisso són els quatre editors del 
projecte que ahir es va presentar a la seu de la Fundació Carulla. PERE VIRGILI

cés, l’escriptor Francesc Serés, la 
historiadora de l’art Marta Dahó, 
el poeta Jaume C. Pons Alorda, 
etc.) que es repartiran per tot Ca-
talunya. El 2016 faran el treball 
de camp fotògrafs i escriptors; el 
2017 vindrà l’edició, el debat i 
l’exposició del resultat en un mu-
seu de cada territori, i també apa-

reixerà una aplicació mòbil, i 
el 2018 seria l’hora de reunir 
en una exposició conjunta tot 
el projecte, a Barcelona o en 
algun esdeveniment interna-
cional. Per als anys 2017 i 
2018 caldrà buscar suport 
d’entitats i institucions co-
marcals, 100.000 euros més.   

El referent més recent és 
la col·lecció de llibres de fo-
tografies Catalunya Visió 
(1968-1978), però el poeta 
Vicenç Altaió –un dels im-
pulsors del projecte junta-
ment amb el dissenyador 
Sergi Opisso i els fotògrafs 

Ignasi López i Román Yñán– diu 
que “la mirada que va construir el 
país” i que es va consolidar du-
rant la República i el període au-
tonòmic es remunta a un segle 
enrere. “Catalunya viu en l’àmbit 
social, cultural i polític un altre 
terratrèmol i hi ha una part de 
l’imaginari col·lectiu que cal revi-
sar”, va assegurar Altaió.e 

El projecte s’endú els 100.000 € del premi Carulla

NOVA INICIATIVA CULTURAL

Una nova mirada sobre el territori 
i el paisatge de la Catalunya del se-
gle XXI a través del potencial poètic 
de 20 fotògrafs i la profunditat de 10 
pensadors. Això és el que proposa 
Terra-nova.cat, la iniciativa que 
ahir va guanyar entre 100 
candidats el Premi Lluís Ca-
rulla d’estímul a un projecte 
cultural, dotat amb 100.000 
euros. El jurat del guardó va 
destacar l’ambició i l’abast 
territorial del projecte, el seu 
caràcter col·lectiu i generaci-
onal (els participants són nas-
cuts els anys 70 i 80) i l’impac-
te cultural i social que contri-
buirà a “enfortir i modernitzar 
la societat i cultura catalanes”.  

Terra-nova.cat vol acabar 
sent una col·lecció editorial 
amb una dotzena de volums de 
llibres de fotografies que radi-
ografiïn la societat catalana (i més 
endavant valenciana i balear) a par-
tir d’uns eixos temàtics transver-
sals. Per això es crearan deu grups 
de treball formats per dos fotògrafs 
(noms com Jordi Mitjà, Tanit Plana, 
Jon Uriarte, Albert Gusi, Salvi Da-
nés i Bego Antón, entre d’altres) i un 
pensador (la filòsofa Marina Gar-
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