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� Ja fa sis anys que, sense
adonar-se’n, La Fura dels
Baus combaten una nau-
màquia particular. El 2003
van comprar i reformar un
trencaglaç noruec, del
1964, que ja va aixecar crí-
tiques per l’aportació del
Departament de Cultura
–llavors convergent– de
680.000 euros en la seva
compra. Ara, quan encara
no han acabat de pagar el
vaixell –hi ha pendents
uns 240.000 euros de la hi-
poteca– han d’assumir una
despesa d’uns 100.000 eu-
ros per la reparació. Per ai-
xò, han començat una
campanya de donacions
entre els seus espectadors i
les institucions.

El capità artístic del
Naumon, Carles Padrissa,
reconeix que els superen
periòdicament les dificul-
tats per ser pioners en això
de disposar d’un centre
cultural que es desplaça.
Però continuen optimistes
en espera que altres crea-
dors s’aventurin a posar
«altres teatres nacionals de
Catalunya enmig del
mar». Avui el valor del
vaixell, d’uns 60 metres
d’eslora, és de 3 milions.

Padrissa reconeix que,
avui, la legislació va en
contra que naveguin cen-
tres culturals flotants. És
una aventura apassionant,
comenta, que remet a la
cultura de les societats
d’arreu del món de mera-
vellar-se amb l’arribada
dels vaixells a ports. Per
Padrissa, val tant la seva
vessant romàntica com la
de la visió cultural d’inter-
canvi. I és que els ma-
croespectacles exigeixen
traslladar el vaixell i con-
tractar actors autòctons.

El cert és que l’entusias-

me inicial s’estronca, un
cop darrere l’altre. L’ase
Tano, que n’havia de ser la
mascota, de seguida va
quedar com el primer em-
blema de projectes impos-
sibles. Després, van plan-
tejar-se contractar rucs au-
tòctons allà on actuessin
per presidir amb unes ales
oníriques els seus especta-
cles. Les autoritats portuà-
ries, com la de Lisboa,
desconfien d’ubicar gaire
públic als espectacles que
es fan a l’interior de la bo-
dega. La gosadia de La Fu-
ra ajuda a mantenir flotant
una aventura que hagués
navegat sota la bandera de
qualsevol institució cultu-
ral del país.

El «naufragi» de La Fura
La reparació del vaixell Naumon, que està atracat a Taiwan, costarà 100.000 euros. L’aventura cultural amb el

trencaglaç com a primer centre cultural flotant posa a prova la paciència de la històrica companyia teatral
JORDI BORDES / Barcelona

El capità del vaixell Naumon, Francesc Oliveras, al port de Barcelona, en una imatge d’arxiu. / ANDREU PUIG

� Taiwan és la plaça més llunyana on
mai ha arribat el vaixell Naumon. És a
31 dies, amb les nits respectives, de
Catalunya. Són uns 16.000 quilòme-
tres, que han hagut de navegar creuant
mars, estrets i zones on operen pirates
del segle XXI. La revista Presència pu-
blicarà pròximament un extens repor-
tatge a partir de les notes del capità del
vaixell, Francesc Oliveras. La topada
va ser a les dues de la matinada, pocs
dies abans que representessin el seu es-
pectacle de gran format, a les platges
de Taiwan el cap d’any. El Naumon ja
havia travessat les mars més perilloses.
Els esperava un viatge plàcid fins a
Taiwan. En aigües de Singapur van to-
par amb un vaixell que, per la destrossa
que va fer, devia medir uns 250 metres,

calcula Padrissa.
El vaixell, que estranyament no va

captar el radar del Naumon, va fugir.
L’única explicació que hi troba el codi-
rector de La Fura –i un dels defensors
més tossuts del valor del Naumon– és
que la tripulació, que sí que es van ado-
nar del cop perquè van sortir a coberta
a comprovar les conseqüències de la
topada, no devia tenir els papers en re-
gla. Devien ser uns pirates, argumenta,
que no van obeir a una de les normes
bàsiques de la mar: mirar d’ajudar l’ac-
cidentat. Afortunadament, el vaixell va
aguantar l’embranzida. Costa d’imagi-
nar-se com un vaixell de 250 metres
fuig a mar oberta. Però la foscor de la
nit els devia ajudar a escapolir-se im-
punement.

L’«assalt» d’uns pirates

El cicle Tribuna
d’Arqueologia fa
25 anys
� Barcelona. Uns 500 ar-
queòlegs han presentat
els seus treballs en les
prop de 300 conferèn-
cies de Tribuna d’Ar-
queologia. El cicle fa
25 anys oferint, com
sempre, un resum d’al-
gunes de les investiga-
cions arqueològiques
que es fan a Catalunya,
així com d’altres estu-
dis que s’han fet a l’ex-
terior. Enguany, com a
commemoració del 25è
aniversari, el Servei
d’Arqueologia i Pa-
leontologia de la direc-
ció general de Patrimo-
ni Cultural està prepa-
rant una jornada d’estu-
di el 22 de maig que ser-
virà de cloenda del ci-
cle. L’edició de 2008 de
Tribuna d’Arqueologia
comença dimecres amb
una xerrada sobre el
barranc de la Boella (la
Canonja, Tarragonès).
Totes les conferències
–n’hi haurà tretze entre
gener i abril– tindran
lloc al Palau Marc
(Rambla de Santa Mò-
nica, 8 de Barcelona),
els dimecres a les set de
la tarda. L’històric de
ponències es pot con-
sultar al web www.gen-
cat.cat. / EL PUNT

L’exposició
«Bodies», oberta
fins al 31 de març
� Barcelona. L’exposició
Bodies. The exhibition
havia de tancar les por-
tes avui a les Reials
Drassanes de Barcelo-
na, però els seus pro-
motors han decidit
prorrogar-la fins al 31
de març. L’exhibició de
cadàvers humans, molt
controvertida per allà
on ha passat (que és el
mateix que dir a tot el
món), ha tingut una res-
posta de públic massiva
a Barcelona. Plantejada
estrictament com una
lliçó magistral d’anato-
mia humana, l’exposi-
ció ha rebut moltes crí-
tiques pel seu compo-
nent morbós i perquè
l’origen dels cossos hu-
mans és força incert.
Són de procedència xi-
nesa –es reconeixen
sense problema els trets
orientals– i algunes as-
sociacions de defensa
dels drets humans asse-
guren que han sortit de
presons d’aquest país.
És el primer cop que
Bodies visita l’Estat. A
Barcelona, es va obrir
fa dos mesos. / EL PUNT

� El poeta asturià Ángel
González va morir ahir per
una aturada respiratòria en
una clínica de Madrid on
estava ingressat des de feia
dos dies. Representant bri-
llant de la poesia social, de
l’anomenada generació
dels 50, fortament marcada
per la postguerra i la lluita
contra el franquisme, Gon-
zález va rebre ahir la lloan-
ça unànime de nombroses
personalitats de la cultura
estatal com ara el cantant
Joaquín Sabina, l’actriu Pi-

lar Bardem i l’escriptora
Almudena Grandes, que
van donar l’últim a déu al
literat al tanatori de San Isi-
dro. El seu cos serà incine-
rat aquest migdia al cemen-
tiri de La Almudena.

Ángel González va néi-
xer a Oviedo el 16 de se-
tembre del 1925 en una fa-
mília de classe mitjana.
Des de jove es va interessar
per la poesia i l’escriptura,
va estudiar periodisme a
Madrid i després d’aprovar
unes oposicions es va tras-
lladar a Sevilla. Va publicar

el seu primer llibre, Áspero
mundo, el 1956. L’any an-
terior va viatjar a Barcelo-
na, on va exercir de correc-
tor per a algunes editorials i
va conèixer Carlos Barral,
José Agustín Goytisolo i
Jaime Gil de Biedma. No-
més aquest últim i Gonzá-
lez mateix s’havien man-
tingut en la línia de la poe-
sia urbana, segons havia
manifestat el poeta en les
últimes entrevistes, con-
vençut que «la utopia de
transformar el món» enca-
ra estava vigent. El seu úl-

tim llibre, Otoños y otras
luces, que es va publicar el
2001, recollia poemes so-
bre la nostàlgia, el pas del
temps i la vellesa. La seva
obra poètica té títols com
ara Grado elemental
(1962), A todo amor
(1988), l’antologia Leccio-
nes de cosas y otros poe-
mas (1998), i la selecció
personal de cent poemes i
altres inèdits 101+19=120
(2000). Va col·laborar amb
el cantautor Pedro Guerra
en el llibre-disc La palabra
en el aire (2003) i amb el

tenor Joaquín Pixar, el pia-
nista Alejandro Zabala i
l’acordionista Salvador Pa-
rada en l’àlbum Voz que so-
ledad sonando (2004). Du-
rant molts anys va ser pro-
fessor de literatura als Es-
tats Units.

L’any 1985 va ser guar-
donat amb el Premi Prín-
cep d’Astúries de les Lle-
tres, i l’any 1996 va ser no-
menat membre de la Real
Academia Española i tam-
bé va rebre el premi Reina
Sofía de Poesia Hispanoa-
mericana.

Mor als 82 anys el poeta Ángel González
AGÈNCIES / Madrid




