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–¿Per què es va fixar en la mina de 
sal de Chacabuco, que va ser recon-
vertida en camp de concentració?

El creador belga Fabrice Murgia estrena 
a Temporada Alta Children of nowhere. 
Viatja al desert d’Atacama per retratar la 
dictadura de Pinochet a Xile.

Fabrice Murgia
Director
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«Teatre no és només text i actor»
–Com a Ghost road, torno a interes-
sar-me per recuperar la memòria de 
llocs fantasma i ciutats abandona-
des per trobar traços de vida que nar-
rin una història. Aquest lloc dóna 
testimoni d’un passat polític, d’una 
lluita per uns ideals.

–¿Quin paper juga Pablo Neruda en 
l’obra?
–La poesia, i no només la de Neru-
da, va ser clau durant la dictadura 
xilena. Neruda va morir a casa seva, 
a Isla Negra, al conèixer el cop d’Es-
tat. No hi ha un sol mur a Chacabuco 
que no estigui cobert de poemes. El 
poble s’hi va aferrar. ¿Com es pot ex-

plicar? La gent d’aquella època amb 
qui hem parlat han sobreviscut per-
què escrivien o cantaven poesies.

–¿Què ha sigut el més difícil?
–Obtenir la col·laboració dels antics 
presoners. Quan algú ha patit tortu-
res no és fàcil que s’obri i ho vulgui 
recordar. L’has de convèncer de la 
necessitat de fer-ho.

–¿Quant de temps va necessitar?
–Uns dos anys. En l’espectacle hi de-
uen haver col·laborat una vintena 
de persones. Per portar-lo a terme 
vaig necessitar contactar amb gent 
molt diversa, perquè això no és no-

més cine documental. El meu llen-
guatge teatral es nodreix de tecnolo-
gies diverses.

–¿L’objectiu era remoure conscièn-
cies i emocionar?
–Totalment. Quan el vam estrenar 
a Xile i els antics presos van venir 
amb els seus fills, em va fer la sensa-
ció d’estar participant, a petita esca-
la, en un primer pas per posar en va-
lor la seva història. Ells ho van agra-
ir i avui seguim en contacte.

–¿No li interessa treballar amb un 
text i un actor? 
–El més natural per a mi és utilitzar 
el vídeo, la música, l’escenografia... 
Potser perquè la meva educació no 
ha sigut a través del teatre, sinó del 
cine, no sento la necessitat de treba-
llar d’una altra forma. El teatre no és 
només un text i un actor. H

Flamenc en evolució
3María Pagés debuta al Mercat de les Flors amb el solo ‘Óyeme con los ojos’

MARTA CERVERA
BARCELONA 

M
aría Pagés (Sevilla, 1963) 
debuta per fi al Mercat 
de les Flors. Ella, que fins 
ara havia actuat en 

grans teatres de Barcelona i en el fes-
tival de Peralada, es mor de ganes de 
presentar el seu solo Óyeme con los ojos 
a la sala per on han passat els grans 
artistes. «Si ets ballarina t’agrada ve-
nir al Mercat. No hi ha tantes cases de 
la dansa al món, espais on sentis que 
la dansa és el centre», explica l’ele-
gant coreògrafa andalusa.
 Aprofitarà la setmana d’actuaci-
ons, des d’avui fins al 6 de novembre, 
per fer un seguit d’activitats amb di-
versos col·lectius. «M’encanta parti-
cipar en coses que van més enllà de 
l’escenari perquè la dansa està en la 
vida i en tot el que ens envolta. Cada 
vegada estic més convençuda de la 
necessitat de donar a conèixer el teu 
treball més enllà de la funció perquè 
tingui una altra utilitat».

 Óyeme con los ojos –títol extret del 
poema Sentimientos de ausente, de Jua-
na Inés de la Cruz– és el seu treball 
més espiritual. Hi balla acompanya-
da per sis músics i s’endinsa en una 
altra dimensió enllaçant el flamenc 
amb textos poètics, entre altres, de 
Fray Luis de León, Ibn Arabi, Ben 
Sahl, Mario Benedetti i José Agus-
tín Goytisolo, a més de De la Cruz. 

MUNTATGE TRANSFORMADOR / «L’espec-
tacle ha evolucionat des de l’estrena. 
És inevitable. Tota creació té un punt 
de reflexió contínua, i més en aques-
ta peça que tenia com a objectiu en-
trar en l’espiritualitat. I a cada fun-
ció ho fem més. És una obra que tots 
disfrutem molt perquè és una troba-
da amb nosaltres mateixos». Pagés 
sent que els dos cantaores, el guitarris-
ta, el percussionista, el violinista i el 
violoncel·lista disfruten tant com 
ella i els tècnics. «És un espectacle 
que ens toca i ens transforma».
 Aquesta proposta és molt diferent 

companyia privada de 29 persones, 
«de les poquíssimes que queden des-
prés del pal de la crisi», diu. Aquesta 
entitat li permet anar més enllà a ca-
da muntatge. «La companyia és fo-
namental per a la meva creativitat. 
És tan important comptar amb una 
estructura que consolidi, protegeixi 
i distribueixi els meus projectes com 
la mateixa creativitat. Crec en el tre-
ball en equip».
 Amb l’aclamat crack de la dansa 
contemporània Sidi Larbi Cherka-
oui segueix en contacte des de Du-
nas, un bellíssim espectacle estrenat 
a Temporada Alta amb el qual han 
triomfat a tot el món. Aviat el por-
taran al Japó. «Dunas ja és un clàssic. 
No té edat». No la preocupa el futur 
del flamenc, però sí la falta de sortida 
per als joves. «La creativitat ha cres-
cut, però no hi ha un pla per promo-
cionar els nous talents. Els que sor-
geixen, com sempre, són a base de 
voluntat pròpia. La cultura no està 
en l’agenda dels polítics». H
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33 María Pagés, a Barcelona.

de les dues últimes creacions, Utopía 
i Yo, Carmen. Però també és cert que 
hi ha alguna cosa que les uneix. «Les 
idees d’un espectacle sempre em por-
ten a un altre».
Pagés lidera des de fa 26 anys una 

Bob Dylan 
accepta
el Nobel

REUTERS
BARCELONA

El cantautor nord-americà Bob 
Dylan, que va ser guardonat amb 
el premi Nobel de literatura el 13 
d’octubre, ha comunicat aquesta 
setmana a l’Acadèmia Sueca que 
accepta el premi. Fins ara Dylan 
guardava silenci sobre el premi  
–dotat amb uns 800.000 euros– 
malgrat els repetits intents de 
l’acadèmia per contactar amb 
ell.
 El comitè que va atorgar el No-
bel de literatura a Dylan havia co-
municat que el premi seria per al 
cantautor tant si es presentava a 
la cerimònia d’entrega de premis 
a finals d’any com si no. «Encara 
no se sap si Bob Dylan assistirà a 
la Setmana Nobel a Estocolm al 
desembre», va dir la Fundació No-
bel ahir. D’altra banda, Dylan ha-
via declarat al diari britànic The 
Telegraph en una entrevista que 
serà present en la cerimònia del 
Nobel si pot. H
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