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La Fura dels Baus va néi-
xer en els convulsos anys
setanta. Quan la transició
democràtica va donar ales
a les companyies de teatre
que impulsaven la recupe-
ració del carrer i l’espai ur-
bà per part de la societat ci-
vil. La Fura dels Baus va
néixer al municipi de Mo-
ià, ajudats per la tracció
animal: duien un carro i un
ase i representaven espec-
tacles que trencaven amb
les convencions teatrals i
les formes burgeses. La se-
va entrada al món urbà va
ser immediata i va esclatar
amb la seva aparició a la
inauguració dels Jocs
Olímpics de Barcelona, al
1992.

La Fura dels Baus va
comprar el 2003 un trenca-
glaç noruec de 1964, amb
l’aportació del Departa-
ment de Cultura –llavors
convergent– de 680.000
euros per a la compra. Va
ser una ajuda polèmica per
la quantitat, que ara s’ha
vist insuficient. El mes de
novembre vinent, la Fura
dels Baus té previst pagar,
segons explica el capità ar-
tístic del Naumon, Carles
Padrissa, l’última quota de
la hipoteca. A l’agost, el
mateix Padrissa donava el
termini de l’1 de novem-
bre per acomiadar el Nau-
mon. Ahir, consultat per
aquest diari, afirmava que
hi havia una última opor-
tunitat perquè el primer
centre cultural flotant del
món resistís, com a mínim,
un parell d’anys més.
Aquest projecte permetria
que el vaixell navegués al
continent americà, l’últim
on té pendent d’actuar. Pa-
drissa compta que s’han
fet unes 40.000 milles:
«Que vol dir que ja hem
donat dues vegades la vol-
ta al món.»

Padrissa, el fundador de
la Furamés, entossudit en
què resisteixi l’aventura
del Naumon, afirma que ja
hi han passat més d’un mi-
ler d’artistes i que els seus
espectacles els han vist
unes 600.000 persones. El
primer espectacle es va fer
el 2004, per obrir l’any de
Gènova com a capital eu-
ropea de la cultura. De fet,
el Naumon pretenia alter-
nar dos formats: el ma-
croespectacle i l’actuació
íntima. Pel primer es fa

servir la coberta, mentre
que a la bodega, a sota del
nivell del mar, es fan els al-
tres espectacles, sovint ce-
dits a altres creadors com
ara Àrea Tangent i la balla-
rina Sol Picó. Naumon ha
fondejat en uns 40 ports de
quatre continents, on
s’han fet actuacions i tam-
bé s’hi han instal·lat expo-
sicions.

El capità artístic reco-
neix que els superen periò-
dicament les dificultats
per ser pioners en això de

disposar d’un centre cultu-
ral que es desplaça. Avui
el valor del seu vaixell,
d’uns 60 metres d’eslora,
és de 3 milions. L’accident
de cap d’any a Àsia va cos-
tar uns altres 100.000 eu-
ros a La Fura.

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 el seu
vessant romàntic com el
de la visió cultural d’inter-
canvi.

La Fura dels Baus no
acabarà si, finalment, es
ven a peces el vaixell o si
s’enfonsa el Naumon. El
plantejament escènic de la
Fura, sovint entre àcid i
provocador, ha estat bres-
sol de creadors que avui
tenen nom propi, ja fora de
la companyia. És el cas de

Marcel·lí Antúnez (Proto-
membrana) i de Hansel
Cereza (va signar l’espec-
tacle d’inauguració del
Fòrum 2004, Moure el
món, i també ha participat
en un espectacle a Las Ve-
gas del Cirque du Soleil i,
l’any passat al Circ de
l’Ateneu Popular de Nou
Barris).

Àlex Ollé és, probable-
ment, el que s’ha allunyat
més de l’estètica. Va fer
una dramatúrgia, amb
quarta paret, amb el suport

de Javier Daulte (Metamor-
fosi) i la temporada passada
va alternar amb David Plana
un treball a escena amb el
segrest dels espectadors
(Borís Godunov). Aquesta
peça es va estrenar al TNC
ara fa una temporada, i en
versió castellana al Teatro
Español de Madrid. Pere
Tantiñà ha inaugurat un port
a Sant Petersburg amb un
macroespectacle: ha estat el
seu retorn després d’una
provatura amb un joc, Òbit,
que va ser mal rebuda per la
crítica. Pep Gatell signa
produccions per a festes
d’empreses (l’any passat va
presentar una gala de Cutty
Sark a Barcelona, per exem-
ple). Ahir, Gatell, precisa-
ment, va estrenar la instal-
lació de l’exposició Adéu a
la tele. Miqui Espuma, per
la seva banda, a més de ser el
coordinador de la compa-
nyia, prepara una producció
lírica: Història d’un soldat,
d’Igor Stravinsky. Padrissa,
per acabar, prepara aquesta
temporada l’últim títol de la
Tetralogia de Wagner: El
capvespre dels déus.

El nou timó de la Fura dels Baus
Al novembre, quan paguin l’última quota de la hipoteca del Naumon, decidiran si l’enfonsen o li donen l’última oportunitat

● Ara sí. Al final d’agost la Fura
dels Baus va anunciar que repre-
sentaria Sub a Tarragona. No s’hi
va poder desplaçar per problemes
burocràtics. Ahir al vespre sí que
va arrencar la temporada a Barce-
lona, a tocar del Maremàgnum. Te-
nien previst que la temporada
s’allargués fins a mitjan octubre, i
ara compten que les funcions es fa-
ran fins al 30 de setembre. Sub es
mou en un món d’imatges impac-
tants, com ara la d’uns que es que-

● El llenguatge furer de la Fura dels Baus
s’ha diversificat els últims anys. Els cinc
codirectors d’una formació que ja frega la
trentena d’edat vist que el mercat del ma-

Una imatge de Sub, que ahir es va poder veure a la bodega del Naumon, potser l’últim dels muntatges que es representarà abans del desballestament. / EL PUNT
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den sense aire en una peixera o la
noia que és capaç de cantar Love
me tender per una canyeta (per on
també respira) mentre el seu cos
queda envasat al buit. És una socie-
tat futurista en què l’aigua és un bé
escàs. Tant, que l’orina és or líquid
(com en la novel·la Dune de Frank
Herbert) imprescindible per a la
subsistència. Si el públic inicial-
ment és un col·lectiu vulnerable
que intenta traspassar l’estret de
manera il·legal (recorda un pèl Les

croespectacle ha explotat. Àlex Ollé ha
obert una línia cap a la dramatúrgia més
clàssica (Metamorfosi i Borís Godunov) i
Carles Padrissa afronta les direccions es-
cèniques de les òperes de la Tetralogia de

Wagner, a València. Per una altra banda,
Pep Gatell, Miqui Espuma i Pere Tantiñà
copen els macroespectacles que contrac-
ten institucions com ara el Port de Sant
Petersburg i empreses com ara Cutty

portes del cel del darrer Sitges Tea-
tre Internacional de Josep Pere
Peyró), després aconsegueixen im-
pactar i trasbalsar l’audiència amb
galledes d’aigua que transiten per
les seves cames. Ahir es trobava a
faltar la presència d’altres direc-
tors de la Fura. Sí que hi havia gent
del sector de noves escenes com
ara l’exfurera Semolina Tomic i el
director de la fira de Tàrrega. Nin-
gú no ho deia, però la funció rodo-
na tenia un aire trist de comiat.

Sark. El Naumon, la nau capitana, fa me-
sos que perilla. Al novembre, coincidint
amb l’últim pagament de la hipoteca, de-
cidiran si el futur del Naumon és al fons
del mar o en una gira a Amèrica.

Ritual amb aire de comiat


