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Fabrice Murgia torna al Temporada Alta amb 'Notre
peur de d'être'
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Fabrice Murgia (Verviers, Bèlgica, 1983), és un d'aquells artistes amics del Temporada Alta que,
quan es donen a conèixer en el seu cas és conegut arreu, perquè ha fet una carrera fulgurant que
l'ha convertit en artista internacional en pocs anys-, ja són reclamats pel públic. Al festival s'han
vist les seves primeres produccions, Ghost road i Le Chagrin des Ogres, que va escriure i dirigir ell
mateix. Demà torna i atenció, exactament i només demà dia 30 d'octubre, funció única a El Canal-
amb Notre peur de n'être, un títol que juga amb dos significats: la por de néixer i la por de no ser
ningú. Narcís Puig, corresponsable de l'àrea de programació del Festival, ha dit de l'artista que
"Fabrice ens presenta sempre éssers solitaris dins d'un món interconnectat. Personatges diversos,
però que sempre estan molt sols."

Notre peur de n'être presenta quatre d'aquests personatges de dues generacions diferents. Hi ha
un noi afectat pel fenomen japonès conegut com a Hikikomori, que sorgeix de la realitat: "Jo tinc
un amic que ha passat 15 anys tancat a l'habitació i que, ara que està millor, surt tres cops l'any de
casa." La mare del noi és "una altra solitud" i, per crear-la, s'ha inspirat en la seva pròpia mare,
que representa la solitud de l'emigrant: "Jo no sé perquè van venir a Bèlgica els meus avis d'origen
andalús-, si per Franco o per algun problema econòmic. La meva mare tenia 5 anys i no en parla.
La integració és molt difícil, necessites dominar molt l'idioma per tenir èxit." Això sovint generava
que els emigrants es tanquessin en guetos, un altra manera de refugiar-se de la realitat diferent als
que actualment es refugien a les xarxes.

També hi ha una noia que surt de l'Alta escola d'Economia i se li demana de fer alguna cosa a la
vida ja que, si no ho fa ara, no tindrà l'oportunitat de l'èxit. El quart personatge és un home a qui la
dona l'ha deixat i ell prefereix pensar que s'ha mort. Però sent la seva veu al telèfon... Quatre
solituds de dues generacions, la més jove producte d'una societat que els pressiona i que els
proposa un tren ràpid de vida activa, al que cal pujar quan encara no pots preveure si et portarà on
hagueres volgut. I una altra més gran, que es mou en diverses solituds amagades darrere un món
connectat a l'extrem.

I és que, per a Fabrice, les solituds no són les mateixes a cada generació: "La manera d'estar sols
dels avis ha canviat respecte a la dels pares i a la nostra. El que ens envolta ens provoca, a cada
etapa, diferents crisis d'angoixa. No és el mateix la solitud de l'emigrat que la del noi que es tanca
a l'habitació," explica. També deixa clar que no es tracta de jutjar ni els personatges ni les altes
tecnologies, ja que "les persones són víctimes d'una societat on mana l'individualisme i la
destrucció de la comunicació natural. Sovint es refugien en la tecnologia, per apaivagar la soledat."

UN LLENGUATGE MOLT EXPRESSIU I D'ALTA TECNOLOGIA

Una de les facetes per les que Fabrice ha destacat més és el seu registre de creació
contemporània, rica en recursos expressius i tecnològics, amb vídeos, ombres, música...
"M'agrada que la gent del Temporada Alta conegui el meu llenguatge! Certament hi ha molta
tecnologia i sovint em pregunten per què no la utilitzo al cinema. Jo no vull fer cinema, m'agrada el
teatre perquè és l'últim lloc on hi ha gent davant la gent. La meitat de l'espectacle neix de
l'imaginari del públic. Si es limités a llegir el text, no s'entén!" L'espai escènic té un tul transparent
davant l'acció: "Acompanya el text, és la seva gramàtica. A la meitat de l'espectacle, els



personatges que estan massa sols, van a buscar als altres i els destins es creuen. Llavors el tul i
tot l'engranatge tècnic desapareix. I va sorgint el color, l'esperança, els artistes s'apoderen de la
màquina teatral..."

En definitiva, Notre peur de n'être és un relat dens i contundent de l'ésser humà contemporani i de
la seva por a no ser-hi. "Però el món avança ràpidament i estem davant d'un canvi important en la
comunicació. Jo em relaciono molt amb el filòsof Michel Serres i diu que estem davant d'una nova
revolució de les comunicacions. N'hi ha hagut dues de molt grans: l'escriptura i la impremta. Ara
som a la tercera i hem de fer un nou gir, ens hem de reinventar les regles!"

SOBRE EL CREADOR

Fabrice Murgia ha treballat com a actor per al teatre, el cinema i la televisió. Actualment es dedica
principalment a escriure i dirigir obres de teatre, com és el cas de la que presenta en el marc del
festival. També gestiona l'Artara Company, un grup d'artistes, directors de vídeo, músics, reunits
entorn la creació contemporània. La primera producció dirigida i escrita per ell va ser Le Chagrin
des Ogres, que també va presentar-se a Temporada Alta. Des de llavors ha seguit treballant, i
l'any 2012 va presentar Exils, la primera creació del projecte europeu Villes en scène /Cities on
stage en què set directors europeus treballen la multiculturalitat a les ciutats europees. Aquest any
Murgia va ser premiat amb el Silver Lion per Innovació en el teatre a la Biennal de Venècia.

Notre peur de n'être, es va estrenar el 2014 al Festival d'Avinyó. També s'ha pogut veure aquest
estiu a la Biennal de Teatre de Venècia, i aquest mes de setembre fent temporada al Théâtre
National-Bruxelles. Finalment arriba al Temporada Alta, en francès i amb subtítols en català.

Ha explicat que està preparant un espectacle nou que és com una segona part de Ghost Road i
que situa al Xile de Pinochet. Parla d'uns presoners que passen dos anys en un camp de
concentració de mines de salnitre. Per documentar-se "vaig anar a visitar el camp amb alguns
d'ells."

Fabrice Murgia, que podria ser el representant al Temporada Alta de la Bèlgica Valona, ja que el
Festival presenta la secció Connexió Flandes, reconeix que a Flandes "tenen una gran generació
viva que treballa molt, en dansa, vídeo i ara també teatre. Cal reconèixer que, davant noms com
Jan Fabre, Guy Cassiers o Jan Lauwers, nosaltres ens quedem enrere".


