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Enquaderna els espectacles que has vist

Un festival de Bitò amb la col·laboració de:

Un acostament al cop d’Estat de 
Pinochet tot conjurant a Pablo 
Neruda des del desert d’Atacama
Al nord xilè, al desert d'Atacama, l'anti-
ga ciutat minera de Chacabuco tanca 
una història molt particular.

Avui, en aquest lloc, un home viu sol 
amb els seus dos gossos. La seva mis-
sió és tenir cura d’aquest indret i acollir 
els viatgers que es troben de pas.

La gent va a Chacabuco per dues 
raons: per la sorpresa de trobar-se 
aquesta ciutat fantasma enmig del 
desert i decidir endisar-s’hi, i també 
per voler fer front al passat, descosint 
la seva història, la història d'un poble.

Per als visitants, alguns panells dipo-
sitats aquí el segle passat retarden la 
història de la mina: la Success Story 
de l’extracció del salnitre i després la 
depressió... els alts i els baixos.

A penes tres línies evoquen allò que 
em sembla que és l’interès real d’anar 
a Chacabuco:

“Després del cop d'estat, Pinochet va 
transformar la mina en un camp de 
concentració. El 1973 i 1974 Chacabuco 
va concentrar 1.800 presoners polítics, 
la majoria metges, advocats, artistes, 
professors i treballadors de totes les 
regions de Xile”

A l'entrada de la mina un guàrdia ens 
autoritza a fotografiar totes les pàgines 
del “llibre d'or”. Entrem així en contac-
te amb els antics presoners del camp, 
però també amb els guàrdies, els 
treballadors, persones que van marxar 
quan tenien 10 anys i van deixar una 
part de la infància...
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Chacabuco és una fossa d'ideals 
dedicada a l'oblit, 1 poema que no vol 
apagar-se.

A Xile, el règim liberal creixent desen-
volupat per Pinochet no deixa lloc a les 
qüestions identitàries, sota el pretext 
de preferir bolcar-se cap al futur. La 
fractura social no cicatritza. Avui l’eco-
nomia xilena avança a grans passes, 
les bretxes creixen.

A Santiago el ritme i la bogeria de les 
grandeses capitalistes cohabiten amb 
les estàtues d'Allende, la música de 
Jara i els poemes de Neruda en una 
estranya nostàlgia. Tot i això, l’allot-
jament, els estudis i la salut es troben 
reservats als rics.

En un moviment no polititzat i en 
reivindicacions similars a aquelles 
d’”els indignats”, la nova generació de 
xilens i xilenes directament afectada 
per aquestes iniquitats qüestiona els 
mètodes de desenvolupament dels 
darrers 40 anys.

En el pla econòmic i identitari, Chaca-
buco és, als meus ulls, molt més que 
una metàfora d'aquest qüestionament. 
Pot aportar respostes a una joven-
tut que la classe dirigent ofega i no 
escolta.

Una joventut que ha de sortir d'un sis-
tema que mai no va triar per construir 
un món viable.

Una joventut que intenta confrontar 
una crisi que no li pertany. D'aquí, 
la pertinència de presentar aquest 
espectacle a Xile i de portar aquesta 
metàfora als nostres escenaris.

Fabrice Murgia

Material 
complementari

Entrevista amb Fabrice 
Murgia (vídeo en francès) 

#Plus TA
Completa la teva experiència escènica
Article de Teresa Ferré, professora   
d’Història del Periodisme a la URV 

www.plus-ta.cat

Troba'ns a...

Si t’ha agradat 
aquest espectacle 
et recomanem

La ira de Narciso
31 oct. Teatre de Salt

Werther!
5 nov. Teatre de Salt

The one project II –       
Fabrice Murgia


