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ESPECTACLES
CULTURA
GENT
TELEVISIÓi El grup de Leonor Watling ofereix

avui el primer dels seus dos
concerts. Rescabalarà així els fans
de la suspensió del febrer.
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La Fura assalta un teatre de Múrcia
en l’estrena mundial de l’última obra

MARTA PARREÑO
MÚRCIA

U
na desena d’encaputxats
armats van irrompre ahir a
la nit al Teatro Villa de Mo-
lina de la localitat murcia-

na de Molina de Segura. Armats
amb metralletes kalaixnikov i co-
brint-se les cares amb passamunta-
nyes, van fer que els 600 espectadors
que van anar a la sala s’enfrontessin
a una de les principals pors contem-
porànies: convertir-se en víctimes
d’un atemptat terrorista. Però ahir a
la nit el públic ja sabia què anava a
fer. Sabia que anava al teatre a su-
portar una mostra infinitesimal de
l’horror que van viure els 900 espec-
tadors que van assistir l’octubre de
l’any 2002 al teatre Dubrovka de
Moscou a veure un innocent musi-
cal, en què la representació va aca-
bar amb la mort de 130 ostatges i 41
assaltants després d’un segrest que
va durar gairebé tres dies. Llavors,
un grup terrorista txetxè va ocupar
el teatre. Ahir a la nit van ser els ac-
tors de la Fura dels Baus els que van

recrear el succés, «la més terri-
ble de les propostes teatrals»,
segons el director artístic, Àlex
Ollé.

La funció d’ahir a la nit va supo-
sar l’estrena mundial de Borís Godu-
nov, l’última proposta del grup tea-
tral català que, per quarta vegada,
va elegir la regió de Múrcia per pre-
sentar una obra. Una foscor total
va envair la sala només començar
l’espectacle. El públic, tens, ja mi-
rava a tots els costats sabent que
d’un moment a l’altre un grup de
terroristes envairien la sala. I així
va ser. Una desena d’actors ar-
mats i encaputxats van sortir cor-
rent de tots els racons cridant i
disparant amb armes de fogueig.
Van envoltar el pati de butaques
de cables i explosius i es van pas-
sejar, desafiadors, per tota la sala,
intimidant un públic que a penes
es va atrevir a moure’s durant la
funció.

A l’entrada, un empleat del teatre
es va preocupar per una dona visi-
blement embarassada i li va recoma-

nar que se situés lluny dels altaveus.
La música claustrofòbica, així com
els crits i els trets dels assaltants po-
dien arribar a alterar-la. Però ahir a
la nit la Fura va apostar per les idees
més que no pas per les sensacions i
quan la tensió augmentava, l’escena
s’acabava per seguir amb el desenvo-
lupament de la història. Al Villa de
Molina l’escenari va quedar petit. El
pati de butaques, la platea i fins i tot
els passadissos, dotats de càmeres,

van ser utilitzats per poder viure
de prop l’assalt de la sala. Una

pantalla de projeccions a l’esce-
nari servia perquè l’especta-

dor pogués seguir de
prop el funciona-
ment del gabinet de
crisi d’un Govern
imaginari –for-

mat pels ac-
t o r s J o r d i
Boixaderas,
C a r l e s C a -
nut, Pere Ar-
quillué i Ma-
riona Bassa,

entre altres– i del mediador de con-
flictes, així com les disputes entre
els mateixos assaltants.

Nou actors que s’anaven intercan-
viant de papers van sembrar ahir a
la nit el terror en el teatre d’un loca-
litat de menys de 70.000 habitants
que va respondre a la crida de la
companyia esgotant les entrades per
als tres dies en què la funció estarà
instal.lada a Molina de Segura. Tots
ells interpretaven els terroristes, els
actors de l’obra, la mediadora i fins i
tot els ostatges, que barrejats entre
el públic, van fer saltar d’un ensurt
més d’un espectador.

A pesar d’haver-se fixat en l’assalt
del teatre moscovita, Borís Godunov
està descontextualitzada de qualse-
vol punt de vista polític i geogràfic.
Perquè ni Múrcia és Moscou ni els
txetxens són l’únic grup terrorista
que pot sembrar el terror al món. I
l ’únic que pretén la Fura amb
aquest muntatge és fer reflexionar
fins arribar a l’última conclusió: que
no hi ha res que valgui més que una
vida humana. H

El grup d’Àlex Ollé recrea el cop terrorista
que va causar 171 morts a Moscou el 2002

‘Borís Godunov’ pretén traslladar al públic el
pànic de convertir-se en víctima d’un atemptat

NOU MUNTATGE D’IMPACTE DE LA COMPANYIA CATALANA

ANDREU ADROVER

33 Sobre aquestes línies, l’escenari en què transcorre l’acció. A la silueta, un dels actors, que interpreta un terrorista txetxè.

UN SEGREST
SAGNANT

< El dimecres 23 d’octubre del
2002, un comando de 50 rebels
txetxens va segrestar el teatre
Dubrovka de Moscou. A l’interior
hi havia 900 persones que havien
anat a disfrutar d’un musical i
que es van trobar enmig d’un
dels pitjors atacs terroristes a
Rússia. Els rebels exigien la
sortida de les tropes russes de
Txetxènia i amenaçaven de volar
el teatre si no es complien les
seves peticions. Després de tres
dies de segrest en els quals
alguns ostatges van fugir
aprofitant la confusió, forces
especials russes van actuar
utilitzant gasos.

< L’atrocitat del succés (170
morts) i el fet que passés en un
teatre va commoure Àlex Ollé,
que pretén transmetre amb Borís
Godunov, encara que sigui de
manera ínfima, què pot sentir
una víctima del terrorisme. «Si
per un segon es pot percebre de
prop ja haurà valgut la pena», va
afirmar.

EL SUCCÉS


