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L’al·legat contra la censura de Fermin Muguruza
ta Mònica exposa fins al 28 d’agost 
esbossos, vídeos i altres materials 
documentals de Black is Beltza, la 
novel·la gràfica que el músic va re-
alitzar amb la col·laboració de l’es-
criptor Harkaitz Cano i el dibuixant 
Jorge Alderete. “Des del moment 
en què un té una idea, va generant 
a poc a poc més idees al voltant 
d’aquella idea inicial i acaba cons-
truint una novel·la gràfica. El més 
important és veure el procés d’in-
vestigació de documentació”, diu el 
músic. La mostra, produïda per 
l’Azkuna Zentroa de Bilbao, és inte-
ressant sobretot per als coneixe-
dors de l’obra. Sí que sembla més 
sucosa l’altra iniciativa de Muguru-
za al Santa Mònica: el músic hi fa-
rà una residència fins al 10 de juli-
ol per preparar cinc concerts que 
farà amb músics catalans, bascos i 
de Nova Orleans i que culminarà al 
festival Cruïlla. Mentrestant, els 
seus admiradors podran seguir ca-
da dia a través del blog del Santa 
Mònica les emissions de música i 
vídeo que farà. 

El Santa 
Mònica rep 
Muguruza com 
a músic i com a 
guionista. ACN

prohibició. “Sorgeix de la censura 
que s’imposa l’any 1965 a uns bascos 
de Pamplona que arriben a Nova 
York per ballar amb els seus gegants 
i els prohibeixen que ballin els ge-
gants negres arran de la discrimina-
ció racial que hi havia a l’època”, ex-
plica Muguruza, que fa un paral·le-
lisme entre aquell incident i els que 
també ha patit ell: “De cop i volta els 
bascos sortim al món i també ens 
afecta aquesta discriminació, per-
què ens prohibeixen ballar. És una 
cosa que a mi m’ha afectat molt”.  

Però Muguruza no només s’en-
dinsa en aquests esdeveniments. A 
Black is Beltza també recorda que el 
1965 Espanya vivia sota el règim 
franquista i, dos anys després, es va 
produir la independència d’Algèria 
i França va prohibir la pel·lícula de 
Gillo Pontecorvo La batalla d’Alger. 
A més, de la mà del protagonista, el 
Manex, un dels bascos que no pot 
desfilar, el lector també viatja a Cuba 
i Mèxic. I coneix de molt a prop el 
Che Guevara, els independentistes 
quebequesos i els Black Panther.e
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Fermin Muguruza no en té prou 
amb la música per donar forma al 
seu compromís polític i compartir 
les seves reivindicacions: “Se’m va 
fer un món massa estret, i necessi-
tava explorar noves maneres d’ex-
pressar la idea de voler canviar el 
món a través de la creació i amb to-
tes les disciplines artístiques”, diu el 
músic. Aquesta necessitat es va re-
flectir en el pes destacat que els au-
diovisuals van tenir en el seu segon 
projecte musical, Negu Gorriak, i 
també en l’interès que Muguruza ha 
tingut per treballar en el camp del 
documental musical, el cartellisme 
i  la il·lustració. I, com s’ha pogut 
veure en el seu últim espectacle au-
diovisual, Guerra, amb els músics 
Albert Pla i Raül Fernández Refree, 
fins i tot en la dramatúrgia. 

El projecte que ha portat Mugu-
ruza a Barcelona en aquesta ocasió 
és una novel·la gràfica. L’Arts San-
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Aquest estiu Fermin Muguruza 
actuarà també al festival Cultura 
Inquieta de Getafe. Serà el seu pri-
mer concert a Madrid després de 12 
anys de silenci. Com el veto que afir-
ma que ha patit del Partit Popular 
durant aquests anys, Black is Beltza 
també té l’origen en un episodi de 

La interculturalitat 
serà l’eix central  
de FiraTàrrega

sobre el cas 4F i els abusos policials, 
Apocalypse Uploaded de LAmini-
mAL, la catarsi de Si sabes lo que 
hay de la Fundación Collado - Van 
Hoestenberghe i Hazte banquero 
sobre les targetes black. També hi 
haurà un conjunt d’obres que abor-
den l’univers queer i la transsexu-
alitat, sobretot des de la dansa-te-
atre –com Limbo de les germanes 
Peya, Crotch (entrecuix) dels bale-
ars Baal i A mí no me escribió Ten-
nessee Williams de Roberto G. 
Alonso– o el circ, com All genius all 
idiot dels suecs Svalbard Company.  

Un aparador català 
El director detalla les xifres del fes-
tival per demostrar que busca 
l’equilibri. Hi assistiran 57 compa-
nyies amb 60 espectacles del 8 a l’11 
de setembre. La meitat són catala-
nes, un 30% internacionals i un 
20% espanyoles, de manera que 
FiraTàrrega es considera “un apa-
rador del que passa a casa nostra”, 
diu Duran. Poc més de la meitat de 
les obres són estrenes, i poc menys 
de la meitat són espectacles de car-
rer, la majoria dels quals de teatre, 
seguits de dansa i circ.  

El vessant professional és la pe-
dra angular d’aquesta fira estratègi-

ca, però no volen renunciar a buscar 
una mirada pròpia, noves estètiques 
i continguts amb profunditat. “Som 
un mercat i ho tenim molt clar, pe-
rò el mercat es pot atacar de mane-
res molt diferents. Presentem peces 
de qualitat que poden tenir sortida”, 
defensa el director.  

D’entre les produccions catalanes 
destaquen companyies com Obske-
né (amb la Manifesta), el cabaret de 
Kiku Mistu, la poètica visual de Pon-
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ten Pie, el circ dels Eia, la dansa de 
Claire Ducreux, Joan Català i Roser 
Tutusaus. També els valencians El 
Pont Flotant i Maduixa.  

El focus internacional aquest any 
se centra a Xile, amb quatre compa-
nyies emergents –una de les quals 
ofereix un dinar-espectacle–. Tam-
bé hi haurà espectacles de Corea del 
Sud, Mèxic, Itàlia i diversos convi-
dats internacionals al hip-hop de 
l’espai Urban Nation.e

La cita de teatre de carrer comptarà  
amb 60 espectacles del 8 a l’11 de setembre
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FiraTàrrega 2016 exigirà roba de re-
canvi. L’espectacle inaugural serà 
un esclat de color: els francesos Ar-
tonik prometen un Holi Festival co-
reografiat que convertirà la capital 
de l’Urgell en un bany fluorescent 
itinerant. El color, és a dir, la diver-
sitat, la interculturalitat, serà la te-
màtica al voltant de la qual girarà el 
festival. El director, Jordi Duran, 
defensa FiraTàrrega com un espai 
de reflexió i investigació sobre les 
arts de carrer, i en els pròxims tres 
anys construirà la programació en 
base a temàtiques que alhora són 
trets distintius del teatre de carrer: 
interculturalitat, participació i in-
clusió. “The colour of time va néixer 
a les banlieues franceses com a ex-
pressió de la necessitat de trobada 
de les persones. És una celebració 
de la diferència”, diu Duran.  

Aquesta idea amararà tota la 
programació, que inclou un cicle 
dedicat a “companyies comprome-
ses a canviar el món des de l’escena-
ri, amb peces valentes que remouen 
consciències”, diu Duran, i aquí hi 
compta Barcelona (contra la paret) 
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