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TELEVISIÓi La companyia de dansa

presenta Pequeños paraísos,
creat a partir del quadro El jardí
de les delícies, del Bosco.
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La Fura porta a la Xina el muntatge
sobre la violència de l’imperialisme

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

P
er Jürgen Müller i Lluís
Fusté, els creadors d’Impe-
rium, «l’ull per ull ens deixa
a tots cecs; la violència per

la violència no és un camí». Així re-
sumeixen tots dos el missatge
d’aquest muntatge «impactant» que
reprèn el llenguatge furer de finals
dels 80, més bàsic i menys tec-
nològic que les posteriors aventures
escèniques del grup català.

L’espectacle ha hagut de superar
la muralla xinesa de la censura per a
la seva estrena dimarts que ve a Pe-
quín, programat dins l’Any d’Espa-
nya que se celebra al gegant asiàtic.
Allà no es veuran nus ni «violència
gratuïta», segons dicten les normes,
de manera que se suavitzaran algu-
nes accions. I és que, encara que, per
Müller, el muntatge impressiona
però «no és violent», no escatima es-
cenes com un simulacre d’atemptat
i un duel a garrotades inspirat en
l’obra de Goya.

POR DESPRÉS DE L’11-S / «És una pro-
testa sobre els diferents tipus d’im-
perialisme i volem que el públic ex-
perimenti aquesta violència», expli-
ca Müller, director artístic de La Fu-
ra dels Baus i d’aquest muntatge
que va idear inspirat en Les Bacants,
d’Eurípides. A partir de la tragèdia
grega, i després de reflexionar sobre
«com han canviat els valors a partir
de l’11-S i de la por i la paranoia con-
següents», va tramar un al.legat con-
tra l’actual escenari de violència im-
perialista.

La dramatúrgia va sorgir, en pa-
raules de Fusté, «de l’enorme cabreig
de veure tanta maldat i impotència».
Però, això sí, ells volen que tots ens
mirem el melic. «Sempre donem la
culpa a fora, aquí pretenem que el
públic visqui com és la violència en
nosaltres, com l’exercim en el nostre
món».

L’imperialisme s’aborda sense re-
ferències a països o noms concrets, i
s’entén com una forma de relació on
un sotmet l’altre i si no ho aconse-
gueix, l’elimina. Els creadors han
volgut que aquesta «domesticació
física, mental i emocional» fos repre-
sentada només per actrius, perquè
«la violència exercida per dones pro-
dueix més impacte i elles són més
emotives».

Valeria Alonso, Florència Gali-
mañez, Diana Kerbelis, Lola López
Luna, Gádor Martín, Laura Ojer,
Marta Roca i Montse Vidal són les

vuit intèrprets que al llarg d’una ho-
ra es devoren en escena fins a l’ani-
quilació. Ho fan sobre una estructu-
ra piramidal que fa cinc metres d’al-
tura i que té quatre nivells mòbils,
per on transitaran els 800 especta-
dors de l’espectacle.

Amb un pressupost de 600.000
euros, Imperium no arribarà a Cata-
lunya fins a finals del mes de juliol
(es programarà del 20 al 28 al Festi-
val Grec). Abans passarà per Saint-
Brieuc (França), i al juny es veurà a
Sòria, Lleó i la Corunya.H

‘Imperium’, dirigit per Jürgen Müller, reflexiona
sobre «la por i la domesticació física i mental»

L’obra es veurà dimarts a Pequín sense nus i
amb escenes suavitzades per la censura del país

ESTRENES DEL PROLÍFIC GRUP TEATRAL CATALÀ

LA FURA DELS BAUS

33 Una escena del muntatge original, que a la Xina es modificarà perquè els nus són prohibits.

«¿El públic
correrà perill?
¿Cal estar sa?»

< Perplexos per algunes de les
imatges –f lamarades, nus i
cops– que es van exhibir de di-
versos espectacles de La Fura,
alguns dels periodistes xinesos
que van assistir la setmana pas-
sada a la presentació que es va
fer de l’obra a l’Instituto Cervan-
tes de Pequín van inquirir sobre
aspectes com la seguretat del
públic. No estan habituats en
aquest país als xous en què el
públic participa i que en aquesta
obra transitarà dempeus per
l’escenari. L’obra, que inaugura
el cicle Meet in Beijing, es veurà
els dies 1, 2 i 3 de maig en una
antiga fàbrica d’armament. A
continuació, algunes de les pre-
guntes que es van fer a la roda
de premsa i les respostes de
Jürgen Müller.

< «¿Hi haurà foc? ¿El públic cor-
rerà perill? ¿Cal estar sa per as-
sistir-hi?». «Recomanem que vin-
guin sense abrics de pell ni ta-
lons. Sempre hi ha un petit risc
per als actors i el públic, però te-
nim experiència a moure la gent,
més fins i tot que la policia», va
respondre la companyia.

< «¿El que fan vostès és el cor-
rent tradicional del teatre espa-
nyol o són alternatius?» «Som el
grup espanyol més internacio-
nal, i una mica vellets per ser al-
ternatius. A més a més, ells so-
len tenir menys diners», va fer
broma el director.

< «Llavors, ¿vostès reben sub-
vencions?». «¿Com es pot ser
transgressor cobrant diners
públics?». A la Xina costa d’ima-
ginar un govern col.laborant amb
grups que tracten temes de sexe
i violència.

< La Fura reduirà els especta-
dors a 500. «Aquí solen omplir
les primeres deu files amb sol-
dats com a control. Amb nosal-
tres no ho podran fer perquè no
hi ha cadires, i això els fa por»,
diu Müller. ADRIÁN FONCILLAS

EXPECTACIÓ A PEQUÍN

‘L’OR DEL RIN’, SEGONS PADRISSA

ÒPERA A VALÈNCIA

< Al Palau de les Arts de València,
La Fura dels Baus va estrenar ahir
a la nit L’or del Rin i demà hi
escenificarà La Valquíria, les dues
primeres parts de la monumental
tetralogia de Richard Wagner
L’anell dels nibelungs, que han
estat reinventades per aquest
grup català.

< Carlüs Padrissa s’ha inspirat en
tres conceptes: «La llum, la
fluïdesa i el Mediterrani».
L’espectacle compta amb la
direcció musical de Zubin Metha,
que ahir va alabar la «flexibilitat» i
la «interminable imaginació» de La
Fura. «Sempre ens han agradat els
reptes», va sentenciar Padrissa.


