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De la història real de Bastian Bosse i de Natascha Kampusch, Fabrice Murgia 
n'elabora un conte negre per a adolescents. L'espectacle original va ser el 2013 
al festival Temporada Alta. Ara arriba al Lliure madurat, multipremiat i amb 
actors d'aquí. Un adéu a la infantesa. 

Premi del Públic i Premi Télérama del Festival Impatience 2010 - Odéon-
Théàtre de l'Europe. 

 

Aquest espectacle forma part del mapa En convivència d’aquesta temporada, 
com també:  

 

SI MIREU EL VENT D'ON VE [COMFORT ME WITH APPLES] 
de Nell Leyshon direcció Fernando Bernués 
Montjuïc - 14/02 a 18/03 

EL TEMPS QUE ESTIGUEM JUNTS 
dramatúrgia i direcció Pablo Messiez 
cia. La Kompanyia Lliure 
Montjuïc - 16/02 a 11/03 

WATCHING PEEPING TOM 
creació i direcció Alícia Gorina cia. Indi Gest 
Gràcia - 2 a 4/03 

EL SISTEMA SOLAR 
de Mariana de Althaus direcció Carol López 
Gràcia - 21/03 a 15/04 
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Gràcia – del 7 al 25 de febrer 

La tristeza de los ogros 
text i direcció Fabrice Murgia 
adaptació Borja Ortiz de Gondra 
 

intèrprets Olivia Delcán / Andrea de San Juan / Nacho Sánchez 
 

 

escenografia Françoise Léfèbvre / vestuari Marie-Hélène Balau / il·luminació 
Manu Savini / so Maxime Glaude / vídeo Jean-François Ravagnan 
 

 

ajudant de direcció Diego Garrido i Ana Rodríguez / cap tècnic Giacinto 
Caponio i Joan Lavandeira / producció executiva Nadia Corral 
 

 

coproducció Teatre Lliure, Théâtre National de Wallonie-Bruxelles i Teatros 
del Canal / ARTARA 

a partir de la producció original del Théâtre National en coproducció amb el 
Festival de Liège i Théâtre & Publics 
 

 

El text de Le chagrin des ogres ha estat publicat per Éditions Hayez dins de la 
col·lecció “Hayez et Lansman” 
 

espectacle en castellà recomanat a partir de 14 anys 
durada 1h. 10' sense pausa 

10/02 col·loqui amb la companyia després de la funció 

17/02 a les 17:30h. Àgora Lliure - UPF - La innocència perduda  
xerrada amb Carme Tierz, directora del Festival RBLS Teatre Jove, Beatriz Liebe, 
membre de Butaka Teatre Jove, i Rocío Manzano, membre de Nus Teatre 

ATENCIÓ: aquest espectacle utilitza llums estroboscòpics 

 
 

seguiu #LaTristezadelosOgros al twitter 
 

 

horari 20:30h. de dimarts a divendres / 19h. el dissabte / 18h. el diumenge 

preus  26,50€ / 24€ compra avançada / 22,50€ amb descompte / 16,50€ Tarifa Plana 
Abonament Espectador (per a entrades fora d'abonament) / 13,50€ Carnet Jove, 
-30 i tarifa Última Fila 
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2006: Bastian Bosse, de 18 anys, torna al seu antic institut. Dispara als 
alumnes i després se suïcida. Havia anunciat la seva acció per internet. 

2006: Natascha Kampusch, de 18 anys, escapa de la vigilància de l’home 
que la va segrestar vuit anys enrere. El seu cas és objecte d’una immensa 
mediatització.  

Explorant el blog personal de Bastian i les entrevistes de Natascha, espigolant-
ne alguns elements, Fabrice Murgia ordeix a La tristeza de los ogros un conte 
oníric que desborda de llarg el contingut dels “breus” dels diaris. 

La seva escriptura, impregnada per la seva pròpia ‒i no tan llunyana‒ 
experiència de trastorns adolescents, troba el camí de la ficció per restituir les 
esperes, la vitalitat, la ira obscura i el desconcert de la seva generació.  

La tristeza de los ogros narra un dia que uns nens deixen de ser nens.  

El testimoni de Bastian Bosse, de 18 anys, que va decidir suïcidar-se el 20 de 
novembre del 2006, després d’haver entrat al seu institut i haver disparat 
indiscriminadament.  

El somni de Laetitia, que va créixer amb por i que s’està despertant en un llit 
d’hospital.  

L’intent de fugir a un imaginari formatat per les noves maneres de comunicar-
nos. La desesperació dels qui imploren ajut, sense que sapiguem realment si 
tenen somnis i bombes per venjar-se dels qui no se’ls escolten.  

La tristeza de los ogros és una manera d’enterrar la nostra infantesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© Luz Soria
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entrevista a Fabrice Murgia 

Per què vas decidir utilitzar en una obra de teatre aquestes dues històries, la de 
Bastian Bosse i la de Natascha Kampusch? Com es relacionen entre elles? Com 
et vas documentar per escriure-la? 

L’espectacle parla de la pèrdua de la infantesa. Bastian i Natascha són dos 
adolescents que deixen de ser-ne. Ell sortirà de la seva habitació per cometre un crim; 
i ella s’escaparà d’un soterrani, on ha estat empresonada vuit anys, privada de la seva 
infantesa. Aquest dos enclaustraments només són pretextos que ens ajuden a explorar 
de manera íntima aquestes dues figures de la soledat. Per a mi, partir d’històries reals 
és important, perquè la base documental et permet anar cap a l’oníric i, alhora, 
estableix un vincle amb la realitat. He treballat a partir d’un blog/diari íntim de Bastian 
Bosse, que vaig descarregar d’internet. I retransmeto les entrevistes que Natascha 
Kampusch va concedir a la televisió. Hi he inclòs també detalls de la meva 
adolescència, estigmes de la nostra joventut. 

Què significa per a tu l’expressió «fer el mal»? I quina relació té amb la infantesa 
i l’educació? 

Per a mi no significa gaire res… Intento evitar el maniqueisme. Però per a Bastian i 
Laetitia, el bé i el mal són valors que sempre hi són present. El bé, el mal, el costat 
fosc… «Està bé o no actuar d’aquesta manera»? pel que fa a l’educació, la noció de 
«norma» és també molt present en l’obra: què és la norma i què no ho és? 

Què ens podries dir del trànsit de l’adolescència? 

Vaig escriure aquesta història en un moment particular de la meva vida, quan acabava 
de tenir un fill. Estava entre el paper de pare, amb una gran responsabilitat per 
assumir, i el paper de l’adolescent, encara somiador. És un dels espectacles que 
només pots escriure un cop a la vida. Primer de tot és autobiogràfic. Però amb el 
temps, m’he adonat que diverses creacions meves parlen del món de la infantesa i de 
la importància de la imaginació, que et permet fer-te un món paral·lel per protegir-te 
del món real. 

Té remei, el món? Tens cap esperança? Quina? 

M’agrada aquella frase de Gramsci que diu: «Hem d’aliar el pessimisme de la 
intel·ligència amb l’optimisme de la voluntat». Sovint em pregunten per què faig uns 
espectacles tan foscos. Em diuen: «Vostè critica l’estat del món, però què fa per 
canviar-lo?» I els dic: «Faig espectacles foscos. Només puc oferir un testimoni de la 
humanitat… El meu testimoni, el meu punt de vista, res més». 

Ángela Segovia i Carlos Rod 
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la crítica ha dit... 

Un conte fred i cruel, una reflexió amb moments (molts) que esgarrifen. Un relat 
fascinant, hipnòtic, en el qual s'utilitzen els recursos de manera magistral per 
submergir-nos en un univers de neguit constant. (···) Un potentíssim malson escènic, 
en el qual no falta la ironia i fins i tot el riure en alguns moments. 
Miguel Gabaldón (Notodo.com) 

Dalt d’un escenari en penombra transita una presència inquietant, que sembla sortida 
d'un film de Tim Burton. (···) El més interessant de la proposta de Murgia, pel que fa al 
text, són sens dubte les imatges poètiques que crea (···) a través de l'univers de la 
rondalla, i que porten l'espectador a les reflexions més terribles. (···) Artista integral, 
Murgia dota a la seva proposta –en la qual la part tècnica i visual s’agermana amb el 
text per crear un tot indivisible‒ d'un atractiu visual fora de cap dubte. (···) L'espectacle 
és alhora inquietant i bonic de veure, i el joc de les projeccions (···) genera un efecte 
molt suggeridor, que submergeix tot l'espectacle en una atmosfera de malson alhora 
gòtic i contemporani, si és que aquesta contradicció és possible. La il·luminació és 
realment superba. (···) Una proposta escènica de factura formal i visual impecable, 
que els actors, unes peces d’aquest tot que planteja Murgia, defensen amb convicció. 
Hugo Álvarez (Butaca en anfiteatro) 

La tristeza de los ogros no és de digestió fàcil, però ningú va dir que fos; el que sí que 
us dic és que aquest tast sinistre val la pena. (···) El repartiment, format per Nacho 
Sánchez, Olivia Delcán i Andrea de San Juan, barreja un gran treball interpretatiu –
excel·lents tots tres en els seus papers respectius– amb l'ús de les tecnologies. Una 
combinació que dona per resultat un muntatge que mescla somnis i realitat sense 
deixar indiferent ningú. (···) Tots els recursos s'utilitzen de manera magistral durant els 
setanta minuts que dura l'espectacle. 
Patricia Moreno (EnPlatea) 
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del muntatge original... 

Le chagrin des ogres, de Fabrice Murgia, es capbussa en les ombres de la 
adolescència amb una escriptura escènica audaç, inquietant (···) Vídeo en directe, 
sons i llums barregen l'oníric i la realitat: no hi ha res d’atzarós ni gratuït. Una manera 
de tornar palpable el malson d'una doble deriva, sense resposta, sense moral, amb 
uns actors que us faran un nus a l’estómac. 
Michèle Friche (Le Vif) 

Espectacle magnífic de Fabrice Murgia. Mirall d'una generació col·lapsada d'imatges. 
La il·luminació, el so i les seqüències filmades formen part directament de l'escriptura 
(···) L'obra rebutja tot realisme per apropar-se millor a la veritat. 
Jean-Marie Wynants (Le Soir) 

Un espectacle que tots rebem a cor obert. 
Julie Lemaire (Rue du Théâtre) 

Una obra alhora realista i onírica en què les aberracions criminals d'una minoria 
revelen un malestar social latent. 
William Petty (Brussel deze week) 

Le chagrin des ogres ens planta davant del desconcert absolut de joves que ningú veu 
ni escolta. En un subtil equilibri entre la realitat i la ficció, jugant amb els codis del 
teatre i la representació, Fabrice Murgia crea una faula terrible en la qual l'imaginari 
dels protagonistes pren vida a l'escenari. Sense judicis ni moralitat simplista. 
Jean-Marie Wynants (Le Soir) 

...I vam entrar misteriosament en els fràgils regnes de la infantesa, que pocs artistes 
saben trobar. 
Fabienne Pascaud (Télérama) 

Fabrice Murgia, en la seva òpera prima, ofereix un objecte teatral que té la puresa i la 
duresa d'un diamant, i la poesia i l’evidència (la intensitat, també) d'un conte dels 
germans Grimm. 
Jean Grapin (Webthea.com) 

Le chagrin des ogres deixa estupefactes els espectadors amb un enfocament de 
l'adolescència radicalment violent, desesperat, en què els nens semblen ‒davant tota 
possibilitat de vida‒ empresonats en la desesperança, la solitud i en una ràbia sense 
límit. (···) La mirada del director és de les més fosques, i el pitjor és saber que és, 
malgrat tot, molt lúcida. 
Joëlle Gayot (France Culture) 

És un espectacle molt fort, les paraules i imatges continuen ressonant quan les 
pantalles s’han apagat, aconseguint el seu objectiu. 
(La Provence) 

Un conte dels temps moderns, literalment terrorífic (···) Còlera pura i desig radical de 
rebel·lió. 
(Dernières Nouvelles d’Alsace) 
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l’autor i director 
Fabrice Murgia 

Verviers, 1983 

Estudia al Conservatori de Lieja (ESACT Drama 
School) sota la tutela de Jacques Delcuvellerie, i 
actua en teatre, cinema i televisió. 

Actualment treballa principalment com a actor i 
director. Dirigeix la companyia Artara, un grup de 
performers, realitzadors visuals, artistes visuals i 

músics –reunits per a les seves produccions– que busquen representar el món des 
de la mirada i el llenguatge de la seva generació. Des de maig de 2016 és el 
director del Teatre Nacional de Bèlgica.  

El gener de 2015, va estrenar Children of Nowhere a Santiago de Xile. Entre 
documental i teatre musical, l’espectacle porta a l’escenari l’actriu Viviane De 
Muynck al camp de concentració de Chacabuco.  

Notre peur d’être, una peça que qüestiona els malestars, les crisis i les alienacions 
pròpies de la nostra època a partir dels adolescents japonesos Hikikomori, es va 
estrenar al Festival de Avinyó 2014. El mateix any va rebre un Lleó d’Argent a la 
Biennal de Venècia pel caràcter innovador del seu teatre. 

El setembre de 2012 estrena Ghost Road, un opus poètic i cantat sobre els llocs 
abandonats, les opcions de vida «allunyats del món» i una peça sobre la vellesa. 
Presenta també, el mes d’abril, Les enfants de Jehova al teatre Vidy de Lausanne. 
Un espectacle inspirat en una història familiar que qüestiona la mecànica i els 
efectes de la doctrina en grups religiosos amb tendències sectàries, com els 
Testimonis de Jehovà. Prèviament, al gener, havia estrenat Exils, una peça que va 
obrir el projecte europeu Ciutats en escena (7 directors europeus treballen la 
problemàtica de «conviure» amb la multiculturalitat a les ciutats europees).  

El 2009 escriu i dirigeix el seu primer espectacle, Le chagrin des ogres, per al 
Festival de Lieja, i passa a ser artista associat del Teatre Nacional de Brussel·les. 
En aquest context, i en coproducció amb el Festival de Lieja, l’Ancre i l’Institut 
Cultural Tournai, crea dos espectacles nous, Life: Reset/ Cronique d’une ville 
exhauste i Dieu est un DJ, una adaptació del treball de Falk Richter. 

Aquesta temporada ha presentat al Lliure l’òpera circense Daral Shaga, amb la 
companyia Feria Musica. 

més informació http://artara.be 


