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AIXÒ NO ÉS UN ESPECTACLE 

• La Fura dels Baus escenifica la mort a 'Òbit', un muntatge que el grup cataloga d'"experiència"

Guillem Clua

LA FITXA
'Òbit'
Local: Sala La Mirona. Salt. Gironès
Horari: Divendres, 22, i dissabte, 23. 22.30 hores
Preu: 18 euros

No és un espectacle. Òbit és una experiència". Així de clar ho deixa Pera Tantiñà, director de
l'ultimíssim espectacle de La Fura dels Baus, que recala al Festival Temporada Alta de Girona aquest
cap de setmana abans de desembarcar sense estar-se de res a Barcelona a bord del vaixell Naumon.

La frase en qüestió no està gaire allunyada del que sempre ens ha explicat La Fura. Fidel als seus
principis, ha forjat un terme que ja tothom fa servir amb familiaritat, furero/a, una paraula que resumeix
el seu particular estil i que ningú sap ben bé què significa. El que sí que sabem és de què tracta Òbit:
una reflexió amb l'emoció del fet de deixar de viure. I com que la mort és un acte individual, l'experiència
(que no espectacle, recordem) del públic ha de ser igualment individualitzada.

D'aquí que el propòsit del grup sigui, aquesta vegada, aconseguir una vivència personal. Com si es
tractés d'un dels primers espectacles de La Fura, el públic està dret i es passeja amb llibertat entre
grans teles fantasmals sobre les quals es poden contemplar projeccions audiovisuals. Res de butaques
que ens converteixen a tots en espectadors (que això no és un espectacle).

AUSTERITAT ESTÈTICA
Una altra de les característiques d'Òbit és el retorn a una austeritat estètica expressa. Més enllà de les
teles i les projeccions, el grup es limita a crear espais que són ocupats pels espectadors. Res més.
Tantiñà ha prescindit de descomunals estructures robòtiques, bastides multiformes i focs artificials
d'inauguració internacional. L'objectiu és crear "un ambient, un recorregut dirigit a trencar les
fronteres de l'individu i a despertar-ne la consciència, esclava de la rutina i la forma".

Evidentment, La Fura no donarà la resposta a l'enigma de la mort (si ho fes, ja li podríem reservar un
lloc als altars), però intenta donar una clau més perquè l'espectador, després, en la comoditat de casa
seva, rumiï una mica. Que, al cap i a la fi, per a això serveix el teatre.

Assistir a una producció de La Fura sempre és una cosa digna de recordar, però ara qualsevol ho pot
convertir en una experiència especial. Abans de cada funció, el grup oferirà a cent persones que ja
hagin adquirit les entrades la possibilitat de formar part activa de l'espectacle i de la seva preparació
prèvia. Tots aquells que vulguin penetrar a les entranyes d'Òbit només ho han de demanar a través de
la web del Festival Temporada Alta i omplir les dades d'un formulari. A les persones seleccionades se'ls
notifica per telè-

fon o e-mail i se'ls demana que hi vagin dues hores abans de l'inici del xou per impartir-los un curset
accelerat de llenguatge furero i ensenyar-los els secrets de l'obra; secrets dels quals passaran a formar
part.

Òbit, que té una durada d'una hora, estarà a La Mirona avui i demà després d'haver fet funcions prèvies
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a Gavà i Copenhaguen. Els que s'ho perdin hauran d'esperar fins al 23 de novembre, data en què l'obra
desembarcarà a Barcelona, on es podrà veure gairebé fins Nadal.
Una escena coral del número de La Fura dels Baus.
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