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El creador flamenc porta al Lliure la irònica i federalista ‘Belgian rules’

Fabre: “SocproBèlgica”

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E l creixement de l’extre
madreta i el nacionalis
me a Bèlgica ha portat
undelscreadorsmésin
ternacionals del país, el

flamenc Jan Fabre (Anvers, 1958), a
construir una irònica i divertida pa
ràbola teatral.Unadeclaraciócrítica
d’amor a Bèlgica, a la surrealista
identitat belga. Un muntatge titulat
Belgian rules/Belgium rules –un joc
de paraules que significa més o
menys ‘lleis belgues, Bèlgica gover
na’– amb 15 artistes que tan cele
brenenescena la granaficiódel país
pels carnavals, que donen vida a po
tents imatgesde la gran tradiciópic
tòrica del país, des de Van Eyck al
surrealistaMagritte.Unacelebració
de la vida en què es barregen teatre,
dansa, música i arts visuals que és
també un examen del país. I que,
amb les seves gairebé quatre hores
dedurada, aterraavui idemàalTea
treLliuredeMontjuïcdinsdelFesti
valGrec.
“Estimo el meu país i aquest es

pectacle és una declaració d’amor
crítica a ell. He tingut la peça al cap
unparell d’anysperquèhihaun fort
moviment a Flandes, nacionalista,
que vol trencar el país. I jo soc pro
Bèlgica”,assenyalaFabre. I lihacos
tat alguna agressió. Recorda que va

crear fa15anysuna instal∙lacióartís
tica permanent al Palau Reial de
Brussel∙les i va ser “atacat per l’ex
trema dreta flamenca per haverho
fet. Vaig viure durant sis mesos en
cincllocsdiferentsperquènoempe
guessin. Al meu país crear aquestes
pecesésgairebéunadeclaraciópolí
tica”, destaca. Sí que van aconseguir
agredirlo físicament fadosanys, re
corda, quan va fer un film de les se
vesperformances.

“Somunpetit país surrealista.Te
nimunapart flamenca, una altra va
lona, una altra petita alemanya i, a
més, Brussel∙les, i totes tenenminis
tresipresidents, televisions,ràdios...
potser soml’Estatpetitambmésmi
nistres al món. Kafka. Però alhora
aquestes comunitats creen el gust
especialdeserbelga, iaixòésbonic”,
assenyala. El títol de l’obra, explica,
“ve perquè tenim lleis boges, increï
bles, absurdes, però alhora és també
irònic, perquè hem estat gairebé
sempre ocupats: pels espanyols, els

francesos, els holandesos, els ale
manys... Així que Bèlgica no ha go
vernat gairebé mai, excepte en el
nostre passat al Congo, que és criti
cat a lapeça”.
Que l’obra s’estructuri a través de

moltspintors importantsenlahistò
ria del seu país és, diu, natural, per
què allà la pintura sempre va ser un
instrument de gran subversió. “Ja
desdelsegleXIVhiveusunareacció
irònica al poder que intenta aixafar
la gent. Van Eyck, El Bosch, Van
Dyck.Veusdins la ironia, l’humor, la
subversió”.Unatradicióqueesrepe
teix en el seu carnaval, “fent bromes
delrei ielspolítics, lagentprenentel
poder iposantelmóna l’inrevés”.
Un món agitat. L’auge de movi

ments radicals, diu, esdonaa totEu
ropa. “Sempre ens oblidem que Eu
ropa fa 70 anys que està en pau i és
claumantenirla.Sabemelqueelna
cionalismei l’extremadretaenspor
taran”, adverteix. Malgrat tot, afir
maquelarelacióentreflamencsiva
lonsalseupaísés“fantàstica”iqueel
problema són alguns polítics soro
llosos.De fet, assegura que aBèlgica
no haurien tingut mai les càrregues
contra lagentde l’1O: “Elqueésbo
nic deBèlgica és el típic acordbelga.
Des de fa 170 anys tot són acords,
sempre soma la taula, discutim, una
vegada i una altra. És absurd, però
bonic. Fins a trobar una solució. Fo
tutbonicpaís!”.c
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Una imatge de Belgian rules: Fabre recorda que el seu país és molt aficionat als carnavals

Sergi Pàmies

Anècdota
familiar

Unade les conseqüènciesde laGuerraCivil
i de l’exili republicà va ser que els exiliats
no semprevanpoder respectar lesobliga
cions administratives que imposaven els

països d’acollida. La casuística de la diàspora vaobli
gar a fermalabars a l’hora de legalitzar naixements i
complir els preceptes dels registres civils.Molts exi
liatsvanmantenirlasevaactivitatpolítica, ienàmbits
com els de l’anarquisme i el comunisme era habitual
quelesformalitatslegalsdecertesfamíliesnosempre
coincidissinamblarealitat.Algunsfillsd’exiliatsvam
arrossegar identitats creatives. En el meu cas, va ser
la condició de “fill de mare soltera”, que ens va per
metre legalitzar gairebé tota la família emparats amb
la política social progressista republicana. Gràcies a
aquestes trampes vaig poder anar a l’escola pública,
tenir casa, seguretat social, estudiar al conservatori o
jugar a l’equip municipal de futbol. I, a més a més,
conviure amb un pare ectoplàsmic, un forat negre
clandestí mig tolerat per la solidaritat internaciona
lista del comunisme francès. Resultat: vaig portar
sempreels cognomsmaternsperquènopodiaportar
els paterns i, comque era obligatori que als papers hi
constésunpare,vaigser, entreel 1960 iel 1976, fill in
cestuósdelmeuaviTomàs.
Tot això ve a tomb de Google i d’una irrellevància

anecdòtica. No hi he donat mai importància, però la
viralitat de segons quines interpretacions alimenta
l’esport de la desinformació amb una ona expansiva
que ja nom’afecta només ami, sinó també el precari
llegat que em toca administrar. Tutorial: quan s’es

criu “Sergi Pàmies”
alcercador,apareix,
a la dreta de la pan
talla, una informa
ció segons la qual
emdic Sergi Pàmies
López.Noésveritat.
Mainom’heditaixí.
Sempre m’he dit
Sergi Pàmies Ber

tran, idesdel1977vaigoficialitzar larealitatsegonsla
qual el meu pare era, és i serà Gregorio López Rai
mundo (corregeixo: em dic Sergio, perquè de petit
em van registrar com a Sergio, i professo per aquest
nomunafectequeemretrotrauaunainfantesa feliç).
Aquesta singularitat, habitual entre tants fills

d’exiliatsquenovanpoderportarel cognomdelpare
(amb els problemes de convalidacions d’estudis que
això va comportar), desperta sanes curiositats que,
quan t’ho pregunten, sempre ve de gust aclarir. Una
singularitatque,quanésexpropiadaperGoogleoim
punes comptes pirates de xarxes socials, convida a
reflexionar sobre la credibilitat en general i en parti
cular. Per això ho explico, perquè, encara quem’en
canta descriure el context dels cognoms familiars
com a metàfora d’altres coses, hi ha qui s’entesta a
explicarme com em dic i extreure’n categòriques
teories. No n’hauria parlat si no fos perquè, recent
ment, després d’explicar la història dels cognoms de
la família, elmeu interlocutoremvadir: “Sí, sí, peròa
Googlenohidiu això”.

La viralitat de segons
quines interpretacions
alimenta l’esport
de la desinformació

L’obra uneix en escena
la subversió que
traspuen la gran
tradició pictòrica belga
i els seus carnavals
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Diumenge 22 de juliol. 20 h
Claustre de la Catedral. Preu: 15 €

Programa: Mélodies françaises.
F. POULENC, C. DEBUSSY, G. FAURÉ I M. RAVEL

STÉPHANE DEGOUT BAR ÍTON

ALAIN PLANÈS PIANO

19.30 h
Ens preparem
per al concert!


