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■ La defensa de la cultura que
emana de les banlieues franceses,
aquests suburbis de l’extraradi so-
bre els que l’actualitat ha posat la
mirada, però on també l’art de car-
rer està més viu que en enlloc, ins-
pira l’última creació del coreògraf
Mourad Merzouki, Folia.

La peça acaba d’inaugurar el
Festival Les Nuits de Fourvière de
Lió, la ciutat de Merzouki, i clau-
surarà el Festival de Peralada el 
d’agost. Després d’aquesta estre-
na en la seva localitat, a l’extraradi
de la qual ell va créixer, aquest co-
reògraf i director d’escena ha ex-
plicat en una entrevista a peu d’es-
cenari que l’objectiu de Folia, una
barreja delirant de música barroca
i hip hop, és reivindicar el valor d’a-
questa joventut entre la que ell es
va criar.

Mourad Merzouki esquiva hà-
bilment referir-se a atemptats que
han posat el focus en tot un col·lec-
tiu, però després de l’èxit de Les
Nuits de Fourvièresubratlla que els
comentaris que li arriben són que
ha creat una obra «generosa» i
contribuirà a portar una mica de
bondat al món actual.

«Busco un espectacle que doni
una imatge diferent, vull oferir una
imatge positiva a la gent jove», as-
segura Merzouki, que ha volgut
portar «la dansa del carrer a l’esce-
nari».

El francès reivindica el seu ori-
gen algerià, recorda que el hip hop
és un ball de les banlieues i consi-
dera que està «bé» que es porti al
teatre, «perquè allà se li dona im-
portància».

«Volem dir amb aquesta obra
que, a França, hi ha joves que, amb
la dansa, tenim alguna cosa a dir»,
missatge que vol traslladar a Espa-

nya quan visiti Peralada llançant
un missatge «positiu» del que fan
aquests «altres gals», expressió
que recorda el títol de Paco Candel
Els altres catalans.

Per aconseguir aquest repte,
Mourad Merzouki ha ideat una
peça de poc més d’una hora en la
qual el ball, en bona mesura hip
hop, però també dansa contempo-
rània i clàssica, es combina amb la
música d’una orquestra de música
barroca, Concert de l’Hostel Dieu.

El públic ha de sumar a aquesta
amalgama, només capaç de con-
cebre’s per algú que, com diu Mer-
zouki, s’ha sentit a vegades «ni
francès ni algerià», des de taran-
tel·les italianes a un apoteòsic der-
vix turc que tanca Folia.

«No m’agraden les categories»,
precisa l’autor de la peça, que re-
fusa barreres com la de no tenir so-
bre un mateix escenari ballarins
de clàssic i contemporani o no en-
trellaçar música d’orquestra amb
ritmes electrònics.

Segons el coreògraf, que va co-
mençar a practicar hip hop «de
jove» i va somiar amb mesclar-lo
«amb altres gèneres i prendre ris-
cos», aquest estil està «molt a prop
del barroc, perquè els dos porten
a dins l’esperit del ball».

Folia és una reflexió «sobre la
bogeria dels homes en la Terra»
que conclou amb aquest dervix
«que et porta a un estat de tràngol
gràcies a un ballarí que està en la
seva follia i que es troba en un món
que no sap on va».

L’escenografia és part clau de la

peça perquè també ho és per a
Mourad Merzouki, qui es retrotreu
per justificar-ho al seu passat en el
món del circ, on treballava «amb
objectes».

Merzouki concedeix igualment
protagonisme sobre l’escenari a la
soprano Heather Newhouse que,
al costat dels músics, acaba con-
vertida en una ballarina més, en
part d’un cos en el qual és difícil
separar la dansa de la resta de
membres que la integren, també
els que conformen l’orquestra.

Una espècie de llit elàstic sobre
el qual realitzar piruetes, esferes
en l’interior de les quals gira New-
house o duels entre ballarins de
hip hop i intèrprets de barroc a rit-
me de sintetitzador són cops con-
tinus amb els quals Folia ha portat
a la bogeria el públic de Lió, a l’es-
pera de fer-ho a l’agost amb el del
Festival de Peralada, seu de l’estre-
na internacional d’aquesta pro-
ducció.

Els artistes de l’espectacle, en
plena acció. JULIE CHERKI

Europa d’avui és inex-
plicable sense el trau-
ma de la segona gue-
rra mundial. Però,

què n’ha quedat de l’Europa prè-
via al nazisme, prèvia a l’horror
de l’Holocaust i els totalitaris-
mes? Cap als anys seixanta varen
preguntar a la filòsofa Hannah
Arendt (-) què n’havia
quedat, de l’Europa que ella ha-

via deixat enrere dècades abans
per emprendre el camí de l’exili.
«N’ha quedat la llengua», va res-
pondre.

Entorn d’aquesta resposta va
girar la conferència L’Europa
abans de Hitler, què n’ha quedat?
N’ha quedat la llengua, que va
oferir la doctora Fina Birulés el
passat dijous  de maig. La con-
ferència forma part del cicle

L’aportació jueva a la idea d’Eu-
ropa» organitzat per la Càtedra
Ferrater Mora de la UdG i l’Insti-
tut d’Estudis Nahmanides. Fina
Birulés va apropar al públic el
pensament de Hannah Arendt a
partir de la seva visió de l’Europa
de després de Hitler.

«N’ha quedat la llengua», de-
clarava Arendt en una entrevista
als anys seixanta, perquè «no és
l’alemany el que ha embogit». La
llengua no pertany al règim,
també és la llengua dels exiliats i
aquells que van resistir. La llen-
gua, de fet, no pertany a ningú. 

Però Arendt es manté sempre
fidel a l’alemany, la seva llengua
materna, preservant una certa
distància respecte de les altres

llengües que dominava. Fins i tot
durant el seu llarg exili, que la va
dur a França i Amèrica. Un exili
que li fa perdre l’espontaneïtat
en l’expressió: «L’exili –ens diu
ella mateixa– significa la certesa
que tota manifestació i trobada,
tots els sentiments, gestos i reac-
cions han de ser transportats,
traduïts».  

Quan torna a l’Alemanya de la
postguerra, s’adona que per a
Europa és com si no hagués pas-
sat res però, en canvi, per a ella,
el «fil de la tradició» s’havia tren-
cat sense remei. Després d’Aus-
chwitz ja no es poden pensar els
drets, la moral o la llei de la ma-
teixa manera, perquè el nazisme
havia evidenciat, com explica a
Eichmann a Jerusalem, que fun-
cionaris corrents, obeint la llei
irreflexivament, havien comès
actes terribles. Per combatre
aquest atuïment moral, Arendt

gira la mirada cap al passat d’Eu-
ropa i en rescata les figures de
Sòcrates i Lessing. Dos filòsofs
que coincideixen a demanar a
l’individu que s’interrogui a si
mateix, que es guiï per si mateix,
tal com van fer aquells que no
van obeir al règim nazi cons-
cients que, malgrat ser legals, els
crims no deixaven de ser crims.
Uns homes i dones que, fins i tot
en temps de foscor absoluta,
desprenien llum i humanitat. 

Demà se celebrarà la cloenda
del cicle L’aportació jueva a la
idea d’Europa, que durant tot el
curs ha presentat diverses vi-
sions del passat, present i futur
d’Europa de la mà de pensadors
d’origen jueu. L’actor Òscar In-
tente interpretarà el monòleg La
idea d’Europa, basat en un text
de Georg Steiner. L’acte tindrà
lloc al pati del centre Bonastruc
ça Porta a les nou del vespre. 

L’

«N’HA QUEDAT LA LLENGUA»
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Mourad Merzouki
defensa la cultura 
de les balnieues»
francesa a «Folia»
L’objectiu del ball, una barreja delirant de
música barroca i hip hop, és reivindicar el valor
de la joventut de l’extraradi entre la qual l’autor
es va criar L’espectacle, que ha portat la
bogeria al públic de Lió, espera fer-ho al Festival
de Peralada


