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“L’extrema dreta m’ha 
pegat per la meva feina”

“Ser artista comporta responsabilitats”, 
afirma Jan Fabre un dia abans d’estre-
nar al Teatre Lliure l’espectacle Belgian 
rules / Belgium rules, una sentència que 
recorda la de l’oncle Ben a Spiderman. 
Com el superheroi, l’artista plàstic i es-
cènic belga ostenta un poder tant en el 
mercat de l’art com en els circuits escè-
nics internacionals que li dona la lliber-
tat total per dir i fer el que vulgui. Com 
a mostra, els seus muntatges, provoca-
dors, sanguinaris, sexuals, incòmodes, 
lletjos i bonics, tristos i festius alhora. 
I llargs! El que programa el festival Grec 
avui i demà dura quatre hores i el van as-
sajar durant mig any, però el Mount 
Olympus que passarà pel Teatre Lliure 
al juny dura 24 hores i el van crear du-
rant 12 mesos. “Això va contra totes les 
normes econòmiques! –reconeix, satis-
fet–. Però si avui encara m’agrada el te-
atre és per la passió que surt amb els ac-
tors i ballarins, perquè és plaer, neces-
sitat, generositat i perquè és efímer... 
Per bé que si m’hagués dedicat només 
a ser artista plàstic seria més ric”.  

A Belgian rules / Belgium rules s’atre-
veix a escenificar “una carta d’amor crí-
tica” al seu país, que defineix com a “Ab-
surdistan”: per la seva divisió flamenca, 
valona i alemanya, pels ministres qua-
druplicats, per les tres televisions públi-
ques i pel rècord de ser el país que més 
temps ha durat sense govern. “Tenim 
regles molt absurdes però a la vegada 
molt pròpies, tot i que sempre hem es-
tat ocupats i ens governem des de fa 
molt pocs anys. És kafkià i alhora això és 
el que crea el sabor especial de ser bel-
ga”, diu. “Els Monty Python es van ins-
pirar en nosaltres. Però si el país es va 
crear durant una òpera!”, continua. 

El dimoni del nacionalisme 
“Al meu país, aquesta obra és un mani-
fest polític”, diu. L’obra neix de la pre-
ocupació en veure créixer el moviment 
nacionalista flamenc, que ell vincula 
amb l’auge de l’extrema dreta a Bèlgica 
i a Europa en general. “Ja sabem on ens 
porta el nacionalisme d’extrema dreta. 
Em xoca que la gent oblidi tan ràpid la 
història”, lamenta.  

Fabre assegura que a les entrevistes 
pot dir clarament el que pensa: “Jo soc 
probelga”, afirma sense embuts, i tam-
bé es defineix com “un europeu orgu-
llós”. Però a l’escenari té una norma: 
“Un artista ha de ser sempre indepen-
dent, mai ha de representar una ideolo-
gia”. Tot i que això no vol dir que sigui 
tebi. Fabre ha viscut en primera perso-
na les conseqüències de prendre’s la se-
va vocació d’artista seriosament i tam-
bé el seu paper en la societat. Com diu, 
comporta “una dosi de sacrifici”: “L’ex-
trema dreta m’ha amenaçat i m’han ata-

ció catalana, és un error. No ha passat 
mai una cosa així a Bèlgica. Dit això, 
l’extrema dreta catalana s’hauria de 
plantejar què vol dir sortir d’Espanya i 
Europa”.    

No ser profeta a la teva terra 
Belgian rules / Belgium rules es constru-
eix a partir d’escenes que són com frescos 
pictòrics. D’una banda, s’inspira en artis-
tes “subversius” de la tradició belga, des 
de Van Eyck al segle XV fins al pintor dels 
anys 60 Paul Delvaux, passant pel Bosch, 
Van Dyck, Magritte... De l’altra, hi apareix 
la tradició catòlica del Carnaval, que a 
Bèlgica és molt celebrada perquè permet 
criticar la monarquia i els poders: hi ha 
majorets, cervesa, bandes musicals, pata-
tes fregides i altres tòpics belgues com co-
loms, ciclistes i molt debat. Arreu del món 
han sigut nominats a 54 premis, a Bèlgica 
els han criticat. “És típic dels països pe-
tits: mai ets profeta a la teva terra –diu–. 
Però això et manté en forma”.◆

cat físicament per la meva feina. M’han 
pegat dues vegades. Quan vaig fer una 
instal·lació al Palau Reial ho van inter-
pretar com un posicionament probelga, 
que ho era, i vaig haver de viure en cinc 
adreces diferents durant sis mesos”.  

Des del Grec 2003 amb Je suis sang 
que Jan Fabre no tornava a Barcelona 
–llavors tenia a la vegada una exposició 
a la Fundació Miró–. En aquests quinze 
anys, però, Temporada Alta sí que ha 
anat programant els solos que ha creat 
amb els ballarins i actors veterans de la 
seva companyia –amb qui també ha 
desenvolupat un llenguatge i una meto-
dologia, “l’actuació fisiològica”, que té a 
veure no només amb les emocions sinó 
amb les reaccions naturals del cos–. 
Quan se li demana fer un paral·lelisme 
entre el cas belga i el català, Fabre hi en-
tra a mitges: “Seria arrogant jutjar la si-
tuació d’aquí. Soc belga, no espanyol. És 
complex. Des de la distància, no em va 
agradar que la policia pegués a la pobla-
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Malgrat que està immers de 
ple en la creació del nou 
musical de Dagoll Dagom, 
Maremar –una adaptació 

del Pèricles de Shakespeare a l’actual 
drama dels refugiats–, Joan Lluís 
Bozzo (Barcelona, 1953) sempre té 
temps per a la lectura. “Soc un gran 
aficionat als dietaris, d’allò que se’n 
diu literatura del jo”, diu el director. 
Per això recomana l’últim dietari que 
ha llegit: Un estiu, de Francesc Parce-
risas (Quaderns Crema, 2018). 

“Es tracta d’una narració autobiogrà-
fica de l’estiu del 2014, moment en què 
Parcerisas va patir la pèrdua d’uns 
amics de tota la vida”, explica Bozzo, 
fent referència a la mort de l’editor Jau-
me Vallcorba i del traductor Manuel 
Serrat Crespo, i, uns mesos després, la 
del poeta Carles Miralles i la del profes-
sor Josep Miquel Sobrer. En un estiu en 
què Parcerisas està a punt de fer setan-
ta anys, l’autor rememora les vacances 
estivals de la seva infantesa i adolescèn-
cia. Al mateix temps que relata el seu 
passat, s’aboca a un futur previsible en 
què ha de prendre consciència de la 
mort d’aquells que estima. “Un estiu tei-
xeix una mena de desassossec de veure 
que la gent que t’ha fet companyia i que 
coneixes de fa temps va morint i et va 
deixant cada vegada més sol”, explicava 
l’escriptor a l’ARA l’abril passat.  

El dietari pel qual Parcerisas ha rebut 
el premi Jaume Fuster 2018 entrellaça, 
segons Bozzo, “una sèrie de reflexions 
elegants i molt boniques”, en què es bar-
regen els tocs d’humor amb alguns mo-
ments esfereïdors. Tot i que el director 
teatral no havia llegit mai abans cap al-
tra obra de l’autor, diu que ha descobert 
algú “que escriu magníficament bé”. Un 
estiu ha sorprès tant Bozzo que confes-
sa haver-lo llegit “dos cops en una set-
mana”, i diu, fent broma: “L’única pega 
que li poso a aquest dietari és que és 
massa curt! Això sí: Un estiu és un llibre 
apte només per als amants veritables de 
la lectura, un dietari fet pel simple plaer 
de llegir”.◆

“He llegit ‘Un estiu’ 
dos cops en una 
setmana”
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L’artista visual Jan Fabre critica l’auge del nacionalisme i porta al Grec  
‘Belgian rules / Belgium rules’, “una declaració d’amor crítica” al seu país 

Jan Fabre ahir al Lliure, on segueix la gira de la seva companyia. M. GARCIA


