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La necessitat  
de sentir-se estimat 

segons Sergio Blanco 

el vincle entre el que és veritat i el 
que és fals, i això és tremendament 
interessant. L’autoficció juga tota 
l’estona amb els límits i les fronteres 
entre la veritat i la mentida. Hamlet 
es preguntava: «¿Ser o no ser?», i 
l’autoficció proposa que és possible 
ser i no ser al mateix temps, ja que els 
relats són el creuament del que has 
viscut i has inventat”, explica l’autor.  

L’actor Gabriel Calderón –que 
també és uruguaià, i és un autor i di-
rector que ha passat per la Beckett 
i el Royal Court i té especial vincle 
amb l’escena francesa– interpreta 
aquí el protagonista, a qui, enclaus-
trat a la luxosa habitació 228 de l’ho-
tel, veiem preparar-se la conferèn-
cia i explicar les trobades que man-
té amb un actor que acaba de conèi-
xer. De fons, una pantalla gegant 
amplifica la densitat de l’espectacle. 
“No és un personatge que puguem 
definir fàcilment, i això és el que fa 
que estiguem fora de tota moral: no 
hi ha judici que se li pugui aplicar. I 
això és el que l’acaba transformant 
en un heroi, que és aquell que està 
per sobre de tota aproximació mo-
ral”, afirma l’autor i director.  

Els mites grecs són una font on 
s’abeura Sergio Blanco. A Tebas land 
era el mite d’Èdip, i aquí el de Narcís. 
“Els mites tenen la capacitat de to-
car la medul·la de l’existència per 
mitjà de relats breus, simples, sen-

zills, modestos i generosos. Quan 
treballo amb un mite sento que ja 
conté en si mateix l’essència del que 
vull dir. Això m’allibera”, afirma. El 
gest de Narcís d’emmirallar-se a les 
aigües, enamorat de la seva bellesa, 
per a ell no respon a un excés d’ego-
centrisme, individualisme o supèr-
bia, sinó que implica curiositat per 
conèixer-se a un mateix: “És una 
manera de comprendre’s i reconèi-
xer-se. Explicar-se i narrar-se no 
consisteix en un acte d’amor propi, 
sinó que, al contrari, consisteix a in-
tentar fer-se estimar. És simple: no 
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escric perquè m’estimi a mi mateix, 
sinó perquè vull que m’estimin. Per 
què irrita tant que algú busqui ser es-
timat? ¿Hi pot haver un acte menys 
arrogant que necessitar amor dels 
altres?”, es pregunta. Ell ha aconse-
guit ser apreciat a la seva terra d’ori-
gen i a la terra d’acollida, França, on 
va marxar de jove per formar-se a la 
Comédie. Dos països i dues llengües 
que s’anul·len, diu, i el converteixen 
en un home sense llengua ni nacio-
nalitat: “La literatura és l’únic terri-
tori lingüístic on m’interessa viure”, 
afirma.e

Temporada Alta aposta per l’autor  
i director uruguaià amb ‘La ira de Narciso’
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A la paret hi ha una taca de sang, i ai-
xò serà com la pistola de Txékhov: si 
hi és, significa que hi ha hagut un as-
sassinat. El dramaturg franco -
uruguaià Sergio Blanco activa el 
cronòmetre del thriller des de l’ini-
ci de La ira de Narciso, manipula el 
públic per tenir-lo enganxat a la tra-
ma i, sota aquesta intriga policial, fa 
transitar des de reflexions sobre la 
bellesa i l’amor a partir del mite de 
Narcís fins a confessions sobre la 
por a la mort, passant per idees so-
bre la creació, la solitud, la sexuali-
tat i la bellesa.  

L’obra –que es podrà veure avui 
en una única funció al Teatre de 
Salt– comença amb un escriptor que 
s’anomena Sergio Blanco que arriba 
a Ljubljana per oferir una conferèn-
cia precisament sobre el mite grec 
de Narcís. El joc entre realitat i fic-
ció és el segell particular d’aquest 
dramaturg que el 2014 el Tempora-
da Alta va descobrir al públic català 
amb Tebas land. El seu terreny és 
l’autoficció, un gènere molt habitu-
al en narrativa –on de fet viu un cert 
auge– però poc o gens explotat al te-
atre. “És un gènere que mescla ele-
ments de la vida personal i relats fic-
ticis i, per tant, crea un problema en 
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Milo Rau i Fabrice Murgia, cròniques des de la barbàrie
tutsis i hutus a Ruanda, i després a 
Civil wars, primera part d’una trilo-
gia sobre el poder a Europa (Grec, 
2015). Rau torna a l’Àfrica amb 
Compassió. Història d’una metralle-
ta. Una crònica esfereïdora. Hi tor-
na de la mà del relat de la membre 
d’una ONG que narra en primera 
persona les seves vivències en el 
moment d’esclatar el genocidi en 
un llarg monòleg que s’aixeca sobre 
la runa estesa a l’escenari. Un relat 
que interroga la consciència de l’es-
pectador occidental, que il·lumina 
les contradiccions dels que volen 
fer el bé, que molesta exhibint la 
crueltat més espantosa de l’ésser 
humà. Un monòleg amb un pròleg 
i un epíleg protagonitzat per una 
supervivent del genocidi, Consola-
te Sipérius, adoptada per un matri-
moni belga i que conserva poc o 
gens les seves arrels i la seva cultu-
ra. Certament, l’actriu alemanya 
Ursina Lardi està magnífica i, certa-
ment també, l’obligació de llegir 
sense parar el sobretitulat, massa 
obscur, del text alemany suposa 
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se per les paraules amb una pertor-
badora contenció. 

Tragèdia ensucrada. Fabrice 
Murgia és un creador viatger. Va re-
córrer la Ruta 66 a Ghost Road 
(Temporada Alta, 2012). Després va 
anar a parar a Xile, al desert d’Ataca-
ma i a la desconeguda tragèdia del 
camp de concentració de Chacabu-
co, on Pinochet i altres assassins van 
empresonar més de 1.800 persones. 
Empresonats, torturats i a la fi des-
posseïts de si mateixos, exiliats d’un 
país que ja no poden reconèixer ni 
ells ni els seus fills. Un reportatge 
amb testimonis reals i conduït per 
una immensa Viviane De Muynck, 
el talismà de Jan Lawers. Però ens 
sembla que Murgia es deixa endur 
per l’ànsia de bellesa, de manera que 
reviu o reconstrueix el drama perso-
nal i col·lectiu d’una generació amb 
un embolcall visual i musical (mag-
nífics el quartet de violoncels i una 
cantant lírica) d’indubtable qualitat 
i amable plasticitat que inhibeix bo-
na part de l’emoció i que, com la boi-
ra, ennuvola l’empatia.e

una tasca que desgasta l’espectador: 
acaba pensant si no hauria preferit 
llegir el text privadament fent ser-
vir el seu imaginari. És el que té 
aquest teatre anomenat postdra-
màtic –sense acció–, i en les condi-
cions citades feia molt difícil apre-
ciar la gran feina de l’actriu movent-
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Milo Rau i Fabrice 
Murgia. Un suís i un 
belga per a un nou 
teatre document 
que triomfa a Euro-

pa. Dos espectacles sobre la barbà-
rie. Un crit que qüestiona a Compas-
sió, i un retrat d’un país a Els nens 
d’enlloc, tots dos amb resultats con-
trovertits. 

L’Àfrica salvatge. Milo Rau és pe-
riodista. O ho va ser. Està, per tant, 
acostumat a buscar i rebuscar infor-
mació. El seu teatre es nodreix de 
testimonis reals amb els quals re-
construeix fragments de la història 
del món. El vam conèixer amb Hate 
Radio (Grec, 2013), una terrible 
aproximació al conflicte ètnic entre 

Crítica

BARCELONA
SANTI FONDEVILA


