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'Daral Shaga', òpera, circ, teatre i cinema es
fusionen per l'emigració

Títol: Europa Espanya Català

El Teatre Lliure de Montjuïc acull aquest cap de setmana l'òpera contemporània Daral Shaga de la
companyia belga Feria Musica amb tres úniques funcions del 19 al 21 de gener. És una òpera amb
música de Kris Defoort i llibret de Laurent Gaudé, sota la direcció artística de Philippe de Coen i la
direcció escènica deFabrice Murgia. Aquesta peça constitueix un conjunt de fragments de vida
entre Melilla, Tijuana i Lampedusa, que prenen la forma del circ, el teatre i el cinema.

L'ARGUMENT

Barrejant la música contemporània i les acrobàcies -marca de la casa de Feria Musica, cosins
belgues de Cirque Plume - i sota el llibret de Laurent Gaude, Daral Shaga s'inspira en els drames
de l'emigració massiva. Terriblement actual, Daral Shaga no és un conte universal.

Un pare i la seva filla, Nadra, abandonen el seu país a la recerca d'un món millor. Però esgotat pel
viatge, el pare anima a la seva filla a seguir sola. La noia deixa molt més que una casa i algunes
maletes darrere d'ella.

D'altra banda, guiat pel desig de redimir els patiments passats, un emigrant pren el camí de
tornada cap enrere repassant cada etapa del seu viatge inicial. Camina fins trobar-se amb el pare
de Nadra als peus d'una porta.

Òpera, arts del circ, teatre i cinema uneixen els seus llenguatges per explicar la violència de l'exili,
l'encreuament de la frontera, la pèrdua d'identitat. Cinc acròbates, tres cantants i tres músics
formen el cor dels immigrants, d'aquells dels que no se sent la veu. El llit elàstic i el quadrat coreà
coreografien l'emoció que la cançó o el text no haurien pogut mostrar amb tota la seva força. Els
registres del ma a ma representen la intimitat que uneix a Nadra i el seu pare. I com a teló de fons,
la música aclaparadora de Kris Defoort va des del barroc fins al jazz i la música contemporània, tot
inspirant-se en sons arabescos i balkanisants.

Una coproducció de Feria Musica i l'Opéra-Théâtre de Limoges, amb el Sirque de Nexon, Pôle
National des Arts du Cirque de Nexon en Limousin, el Festival les Francophonies en Limousin, el
grup Silbersee (ex-Vocaal lab), Le Maillon, Théâtre de Strasbourg i el Palais des Beaux-Arts de
Charleroi.


