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Fabrice Murgia trenca  
el silenci del desert d’Atacama
La incomunicació contemporà-

nia, l’herència no-dita, la soledat, 
són els grans temes que aquest jo-
ve creador aborda als seus especta-
cles a partir de fets i llocs reals (aquí 
s’han vist Ghost road, Le chagrin des 
ogres i Notre peur de n’être). Un te-
atre polític en què, de nou, utilitza 
tots els llenguatges escènics: vídeos 
de testimonis de supervivents i 
guàrdies, la cantant lírica Lore Bi-
non, l’actriu Viviane De Muynck i el 
col·lectiu de música clàssics Aton’& 
Armide. “El que tenen en comú els 
testimonis és que alguna cosa no 
s’ha digerit del tot. Hi ha un profund 
malestar en les generacions més jo-
ves –diu Murgia–. I no podem dei-

Viviane De Muynck, l’actriu de la Needcompany de 
Jan Lauwers, protagonitza Children of nowhere. T. ALTA

Children of nowhere se situa a Cha-
cabuco, una antiga mina de sal xile-
na reconvertida en camp de concen-
tració per a presos polítics després 
del cop d’estat de Pinochet. El bel-
ga Fabrice Murgia ha trobat al desert 
d’Atacama una història que ressona 
en la seva pròpia biografia de fill 
d’immigrants espanyols. L’obra que 
el Temporada Alta portarà a El Ca-
nal aquest dissabte és una recons-
trucció documental d’aquella presó 
on els murs estan coberts de poemes 
però no per parlar del passat sinó del 
futur: “És un espectacle sobre la 
fractura generacional, sobre la idea 
que els joves tenen preguntes, tenen 
la necessitat de comprendre la seva 
història, mentre la classe política no 
té cap resposta”, afirma Murgia.  
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xar les coses tal com són i quedar-
nos en la boira”. Ell vol obrir les ci-
catrius del passat per curar-les, per 
sanar els traumes que passen de ge-
neració en generació. Els Children 
of nowhere poden ser fills d’immi-
grants com ell o fills de Chacabuco, 
els que han “reconstruir el passat a 
partir de trossos d’història i no de 
llibres d’història”, diu.  

A l’obra també hi ha poemes de 
Pablo Neruda i, de fet, Murgia creu 
que aquest camí poètic és el que se-
guirà en un futur. “Com a la pel·lícu-
la La vida és bella de Roberto Benig-
ni, necessitem històries, necessitem 
la poesia per saber que sobreviurem 
i que al final veurem el cel”.e 

El teatre no és un mitjà d’informa-
ció. Però sí que tens un grup de gent 
en una habitació concentrada du-
rant unes hores en una història o 
un testimoni. També passa al cine-
ma, als llibres i a vegades en el pe-
riodisme: veus una foto i no te la 
pots treure del cap. Això és el que 
intenta fer el teatre: concentrats 
al·legòrics icònics del que passa al 
voltant nostre. El teatre polític, 
com jo el faig servir, vol oferir una 
mirada a les tragèdies en les quals 
estem immersos tots plegats.  

¿La crisi dels refugiats és el princi-
pal problema actual? 
No es pot matar el missatger, es-
clar. La situació ha anat creixent i 
creixent però des de fa 50 anys! 
Només el Congo té 3 milions de re-
fugiats dins el país, vés a Síria o a 
l’Iraq, o Palestina... són milions de 
persones deslocalitzades. És un fe-
nomen inherent al capitalisme 
globalitzat però el que em pregun-
to a l’obra és per què hem esperat 
fins al final per reaccionar, quan 
veiem que és un problema que ens 
afecta a nosaltres, als polítics eu-
ropeus. A l’obra vaig fins a la guer-
ra civil del Congo. I em pregunto 
què veiem i què invisibilitzem, no 
els mitjans, sinó nosaltres com a 
éssers polítics.  

La protagonista viu aquest drama?  
No. Em centro en l’altra banda, la 
perspectiva dels blancs sobre con-
flictes estrangers. Ursina Lardi in-

El director de teatre i cinema Milo Rau (Berna, 1977) va fundar el 2007 la companyia 
International Institute of Political Murder. THOMAS MÜLLER

“Per què ha hagut de morir l’Ailan per 
adonar-nos dels nens que maten a Síria?”

Després de descobrir el teatre docu-
mental multidisciplinari de Milo 
Rau amb Hate radio i The civil wars 
(al festival Grec del 2013 i el 2015), el 
Temporada Alta presenta aquest di-
vendres Mitleid [Compassió], una 
aproximació a la crisi dels refugiats 
que han representat 50 vegades en 
els últims 4 mesos. Milo Rau respon 
a l’ARA des de Berlín, on ha estre-
nat Empire a la Schaubühne. 

Com escull els temes que vol portar 
a l’escenari? Ha abordat el genoci-
di de Ruanda, la Guerra de Iugos-
làvia, la del Congo, la radicalització 
dels joves... I ara els refugiats.  
Utilitzo el teatre per entendre millor 
el que em commou i em traumatitza. 
He estat diversos cops a l’Àfrica cen-
tral, i quan va esclatar l’anomenada 
crisi dels refugiats a Alemanya, ara fa 
un any, pensava: quan he estat al Prò-
xim Orient o a l’Àfrica sempre hi he 
vist camps de refugiats i milions de 
refugiats. Com podem començar a 
parlar-ne ara? I què diu això de la 
perspectiva dels europeus sobre la 
misèria o la compassió? El públic, als 
diferents països, té reaccions molt 
emotives però també en surt amb re-
flexions polítiques, més intel·lectuals.  

Veiem els refugiats a la televisió, al 
Facebook, als diaris... ¿Ens afecta 
de manera diferent al teatre? 
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LAURA SERRA Polític El director suís Milo Rau i la companyia International Ins-

titute of Political Murder són el gran exponent del teatre documen-
tal a Europa. El festival Temporada Alta presenta ‘Mitleid’ [Com-

passió], en què aborden el drama dels refugiats d’arreu del món 

Milo Rau
DIRECTOR DE TEATRE, ESTRENA ‘MITLEID’ [COMPASSIÓ] AL TEATRE DE SALT 
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Marta Marco, Marc Serra, Ernest Villegas i Montse 
Vellvehí protagonitzen el recital dedicat als versos de 
Leonard Cohen. Tothom ho sap es podrà veure quatre 
dies, fins dijous, a la Biblioteca de Catalunya.

HOMENATGE  
A LEONARD 
COHEN 

Unes 500 persones es van concentrar ahir a les portes 
del monestir de Sixena per reclamar el retorn de les 46 
peces que són al Museu de Lleida i que una sentència 
provisional ha ordenat que es traslladin a l’Aragó.

MANIFESTACIÓ 
A SIXENA PER 
L’ART DE LLEIDA

terpreta una persona d’una ONG 
que fa amb mi un viatge de Turquia 
a Grècia fins a Macedònia i allà re-
corda que havia anat –això és ficció– 
a l’Àfrica central del 1994 al 1996, 
després del genocidi. Tota l’obra gi-
ra al voltant de la compassió, què és 
ajuda i què és solidaritat, i per què no 
funciona. També explica la seva his-
tòria Consolate Sipérius, una super-
vivent del genocidi de Burundi del 
1993. Això ens fa pensar en què su-
posa posar a l’escenari un testimo-
ni, què és teatre documental o ficci-
onat, què és tragèdia, què és catar-
si, que és compassió.  
 
¿La nostra generositat acaba quan 
ens faria més pobres? 
Sí. Fins i tot els animals tenen em-
patia; la compassió només la poden 
tenir els humans, però té límits. I 
superar la compassió per passar a 
una cosa més política, a la solidari-
tat, suposa dir: veig els refugiats i 
entenc que tenim un problema co-
mú, que sóc part de la mateixa his-
tòria. És un punt de vista humanis-
ta, d’entendre la humanitat; som un 
únic grup i hem de buscar solucions 
junts. L’obra es pregunta sobre el 
pas de la compassió a la solidaritat, 
el pas de l’emoció a la política. En 
certa manera l’obra mostra que és 
impossible avançar cap aquí perquè 
estem desconnectats del que fem. 
Per això faig servir la metàfora 
d’Èdip, que torna a la seva ciutat 
pensant que és el rei que ha salvat a 
tothom i al final entén que és la raó 
de totes les desgràcies. 

Què creu que pensarem de nosal-
tres en un futur? 
Tothom sap que el canvi climàtic o 
la crisi dels refugiats són coses que 
passaran aquest segle. Però ens han 
hipnotitzat. No avancem. Ho allar-
garem dos o cinc anys, o potser vint, 
però sabem que això acabarà. I el se-
gle que ve mirarem enrere i ens veu-
rem com la gent de la Primera Guer-
ra Mundial, que pensaven que qui 
dia passa any empeny. Serà d’aquí 
cinc o deu anys, però el capitalisme 
global col·lapsarà. Mirarem enrere 
i veurem aquesta generació que no-
més esperava i feia grans discursos 
sobre compassió i no canviava res.  

La imatge del petit Ailan mort a la 
platja és de les que quedaran.  
Apareix al principi de l’obra. Cada 
crisi té la seva foto icònica, com la ne-
na del napalm al Vietnam, que va 
servir per adonar-nos que s’atacava 
civils, no només vietcongs bojos. 
Ajuden a portar conflictes abstrac-
tes a un nivell que t’afecta directa-
ment. Perquè crec que, en el fons, la 
nostra consciència ho sap tot però a 
vegades hi ha fets o fotos que fan 
obrir les comportes i adonar-nos del 
malson que vivim. I és important. 
Però et preguntes: per què ha hagut 
de morir l’Ailan a la frontera europea 
perquè ens adonem que no veiem els 
150 que maten a Síria cada dia? No és 
per comparar-ho. És una pregunta. 
¿On acaba el que creiem que ens 
afecta i el que no?e 

Ostermeier fa volar ‘La gavina’ 
sobre el drama dels refugiats

artistes no poden ser aliens a una 
crisi tan impactant com la dels refu-
giats. Ostermeier, de fet, emmarca 
aquest clàssic del repertori del segle 
XX, una obra estrenada el 1896 a 
Rússia, en aquest drama d’actualitat 
i es permet afegir al text reflexions 
polítiques sorgides dels assajos.  

Txékhov, un activista  
La versió del director alemany par-
teix de la biografia de Txékhov. 
“Quan t’acostes a la seva vida perso-
nal, veus que avui podria ser consi-
derat fins i tot un activista dels drets 
humans. I em preguntava per què 
estava tan compromès socialment 
i era un escriptor tan profundament 
humanista –planteja Ostermeier–. 
Abans d’escriure La gavina havia 
anat a l’illa de Sakhalín [per investi-
gar les condicions dels penals de Si-
bèria] i quan va tornar va dir una 
frase que ara sé que està influïda per 
allò: «Quan has vist l’infern tens una 
visió diferent dels éssers humans»”.  

Tanmateix, anys després, el met-
ge i dramaturg rus va escriure La ga-
vina, que ell batejaria com una comè-
dia sobre l’art i l’amor –amb somnis 
frustrats, ambicions impossibles, 
il·lusions perdudes, xocs generaci-
onals i amors no correspostos–, i no-
més va ser directament polític a tra-
vés d’un únic personatge. “Quan va 

escriure La gavina, Rússia estava 
immersa en la misèria, la tristor, la 
pobresa, la gent moria de gana, i tot 
i així ell té la perícia de mostrar gent 
batallant amb simples qüestions 
com la traïció i l’art. Ho va anomenar 
comèdia perquè trobava ridícul, en 
una situació política com aquella, es-
tar preocupat per aquestes foteses i 
no pels grans problemes”. Osterme-
ier, igualment, veu el seu muntatge 
com “una illa al mar dels conflictes 
on la gent està fugint de la violència, 
la violació i la guerra”.  

El director porta Txékhov al seu 
terreny estètic, amb música en di-
recte (de Hendrix a Bowie) i una ar-
tista que pinta un gran mural d’una 
muntanya i un llac. Els nou actors de 
la companyia són sempre a escena. 
“Un dels temes de l’obra és la reali-
tat i l’art: com portar la vida real a la 
literatura i com fer-la reviure de nou 
a l’escenari”, justifica el director ale-
many, que ha vist reconegut el seu 
prestigi arreu del món, sent associat 
al Festival d’Avinyó i premiat amb el 
Lleó d’Or a Venècia, entre d’altres. 
Justament l’establishment artístic i 
la recerca de nous horitzons són du-
es qüestions que també planen so-
bre La gavina. A l’estrena a l’Odéon 
de París, el Libération afirmava que 
hi havia indignats: “Això no és 
Txékhov!”, criticaven.e 

La companyia del Théâtre de Vidy de Lausana, amb qui Ostermeier ja havia fet Espectres, és sempre a escena. TEMPORADA ALTA

“Txékhov avui podria ser un activista pels drets humans”, afirma el director

El director alemany Thomas Oster-
meier és, probablement amb Peter 
Brook, un dels noms internacionals 
del festival Temporada Alta més es-
perats pels amants del teatre. És un 
vell conegut del públic català: Àlex 
Rigola des del Teatre Lliure va ser el 
gran valedor del director alemany i 
fins ara ha estrenat a Catalunya una 
dotzena de produccions. Demà, al 
Teatre Municipal de Girona, pre-
sentarà per primera vegada a l’Es-
tat una adaptació d’un clàssic d’An-
ton Txékhov –La gavina (La mouet-
te)– i ho farà, també per primera ve-
gada aquí, amb la companyia 
francesa del Théâtre de Vidy de Lau-
sana, on va estrenar l’obra el febrer 
passat. “No faig Txékhov a Berlín 
perquè ja n’hi ha massa”, s’excusa.  

Dels clàssics, ha optat més sovint 
per Shakespeare i Ibsen, però con-
fessa que va tornar a La gavina –que 
ja havia posat en escena a Amster-
dam fa tres anys– arran dels “esde-
veniments polítics de l’últim any”, 
afirma, coincidint amb Milo Rau 
–Ostermeier és director artístic de 
la prestigiosa Schaubühne berline-
sa, on aquest any tots dos compar-
teixen cartell–. És evident que els 
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“No faig 
Txékhov a 
Berlín perquè 
ja n’hi ha 
massa”, diu 
Ostermeier

Adaptació  
El director 
afegeix  
al text 
reflexions 
polítiques 
d’actualitat 


