
http://www.teatral.net/ca/noticies/20186/el-lliure-de-gracia-estrena-una-nova-versio-de-la-tristeza-de-los-ogros

Secció: Teatro
08/02/2018

El Lliure de Gràcia estrena una nova versió de La
tristeza de los ogros

Títol: Europa Espanya Català
Autor: Teresa Bruna Teatralnet

El Lliure de Gràcia presenta del 7 al 25 de febrer La tristeza de los ogros, una adaptació del
colpidor text del dramaturg belga Fabrice Murgia, que es va poder veure l'any 2013 al Temporada
Alta. Murgia va adaptar al teatre històries reals colpidores i diferents i en les que es mostra la ment
torturada d'alguns adolescents, quan acaba la infantesa i no saben gestionar el canvi amb què
s'han d'enfrontar. Si bé a la versió original s'explicaven històries de fora d'aquí, en aquesta versió,
el mateix Murgia ha demanat que s'hi afegeixin o es canviïn per successos que han passat a
l'Estat espanyol, per jugar amb la mateixa proximitat que a l'original. Borja Ortiz de Gondra ha fet
la nova adaptació que es va estrenar el passat gener a Teatros del Canal, de Madrid. Ara ens
arriba a Barcelona amb els mateixos intèrprets: Olivia Delcán, Andrea San Juan i Nacho Sánchez.
Pel que fa a l'escenografia, vestuari, vídeo, llums es presenten els mateixos que a la versió
original. "L'obra té un component tècnic potent que cal mantenir. Un cop el vam tenir fixat, ja va dir
que ho podíem canviar tot", diuen. Fabrice Murgia signa la direcció.

LES HISTÒRIES

La tristeza de los ogros de Ortiz de Gondra manté les històries de Bastian Bosse i Natascha
Kampusch, que Fabrice Murgia va convertir en un conte negre per a adolescents. I hi han afegit
l'equivalent a casa nostra, el crim de les nenes d'Alcàsser que es va convertir en un show televisiu
al programa de Nieves Herrero. Però no ho presenta en clau històrica: "La funció és un conte
oníric amb una part documental però dramatúrgica. Hem fet una barreja entre les històries. Fabrice
diu que és un espectacle sobre la infància perduda que parla de l'adolescent que tots portem dins",
explica Borja Ortiz, que ha assistit a la presentació també en nom de Murgia, que no ha pogut
venir.

Bastian Bosse tenia 18 anys el 2006. Era un noi introvertit, que havia patit bulling a l'escola durant
tres anys. Ell ho anava explicant al seu blog on es veu que li van destrossar la infància i no va ser
capaç de gestionar-ho. Un dia es lleva, va a l'Institut, amb una arma i dispara indiscriminadament
aconseguint força ferits i, afortunadament, cap mort. Tot seguit es va suïcidar. Abans, ho havia
deixat escrit al blog: "Fem tot el que diu el blog, on explica el que sentia. Fabrice ha tallat només
algunes parts per concentrar-ho", continua Borja Ortiz.

La història de Natascha Kampusch, la noia que es va escapar de l'assassi belga Marc Dutroux,
s'explica a través d'un personatge inventat, la Leticia, una noia que havia viscut en un context
normal fins que té un accident. Entra en coma i en aquest estat somia que es la Natascha: "El
somni terrible que viu li justifica la seva inconformitat en front a la realitat que està vivint. El que
explica és una dramatització de les entrevistes que es van fer a la Natascha. Tots tres són uns
nens que no volen volen créixer, però finament hauran d'assumir què passa quan deixes de ser
nen", exposa Olivia Delcán, l'actriu que interpreta la Letícia.

La història del Crim d'Alcàsser s'agafa a partir del moment en què es troben les nenes mortes:
"Hem volgut mostrar el moment en què les càmeres capten amb delit. D'alguna manera,
necessitem mostrar la responsabilitat i la culpa de la càmera", continua Ortiz. S'explica com un
somni, que es diu El somni de la Nena Morta, a través del qual l'actriu Andrea San Juan parla de
les nenes i d'altres crims similars que hem viscut a l'Estat. Nacho Sánchez és el Mestre de



Cerimònies, que els ajuda a perdre la infància. Elles volen despertar-lo perquè tot torni a la realitat.

"Fabrice diu que els ogros es deixen a una interpretació oberta, tot i que en llenguatge infantil
serien els que es mengen els nens. Ell fa teatre sense respostes, per plantejar preguntes. Diu que
la funció del teatre és endinsar-se a l'obscuretat i a la pregunta. També diu que l'obra va triomfar a
Bègica deseguida entre els adolescents i que s'ha vist a tots els instituts", exposa Borja.

L'espectacle no és, doncs, el mateix que es va veure al Temporada Alta pel que fa al contingut
temàtic. És una coproducció entre Teatre Lliure, Théâtre National de Wallonie-Bruxelles i Teatros
del Canal.

La tristeza de los ogros, que forma part del mapa En convivència del Lliure d'aquesta temporada,
va obtenir en la seva versió original (Le chagrin des ogres) el Premi de Públic i Premi Télérama del
Festival Impatience 2010 -Odéon Théâtre de l'Europe.


