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L'armada de la Fura 

• El grup atraca el seu vaixell al port de Santander i milers de persones el van a veure

JUAN CRUZ
SANTANDER

"Ja veureu. Aquí se'n muntarà una...", va dir Carles Padrisa, un dels sis directors de La Fura dels
Baus, dos dies abans de la representació de l'obra a Santander. I es va muntar. Un home decapitat que
fa anar un timó al mateix temps que li surt un guèiser del coll, un burro amb ales, exèrcits de bussos
vestits de blanc i penjats d'una grua a més de 60 metres d'altura, dos gegantescos ninots de plàstic. Tot
això i altres coses en un escenari tan poc teatrer, en principi, com un port; en el marc d'un festival,
l'Internacional de Santander, que té com a eix central els recitals de música clàssica; i en una ciutat amb
fama de conservadora en les arts com és la capital càntabra.
Naumàquia és l'última creació de La Fura, amb què compleix 25 anys d'història, i té, segons els autors,
l'"esperit creador com a protagonista absolut". La major part del temps la representació es produeix
a bord d'un impressionant vaixell, el Naumon, de 1.100 tones de pes i 60 metres d'eslora. Després de la
seva presentació a la ciutat italiana de Gènova i al Fòrum, aquesta obra, la primera de la Tetralogia
Amfíbia, va arribar a Santander divendres passat.
Les 15.000 persones que, segons els organitzadors, van assistir al port no semblaven plantejar-se la
importància de la història, de l'"esperit creador", darrere d'un espectacle visual com aquest. "¿Em
volen explicar res amb tot això? Doncs no ho entenc", va reconèixer una jove espectadora. "Això
és una paranoia i m'encanta, no puc dir res més", va dir un altre mentre cremava lentament un tros
d'haixix i mirava gairebé sense parpellejar una pantalla en què apareixien frases del filòsof català Rafael
Argullol com ara "l'infern som nosaltres quan callem davant l'infern".

LLAUNA SUBMERGIDA
Naumàquia també ha incorporat petites crítiques subliminals a esdeveniments com el Fòrum. A la meitat
de l'obra apareix a la pantalla una llauna de Coca-Cola submergida. La càmera es mou i en el mateix
recipient apareix el logotip de l'esdeveniment barceloní. Padrisa, davant la pregunta de si aquesta
imatge amagava una crítica, va respondre: "Tu mateix, però alguna cosa hi ha d'això".
Sembla difícil que els espectadors de Beirut, el següent port en què atracarà el Naumon, entenguin el
missatge amagat. Tampoc és probable que Concepción Sagasta, una dona de 69 anys i un vistós
collaret de perles que es defineix com a "santanderina de tota la vida", vegi el seu desig complert:
"M'ha encantat. No he entès res però m'agradaria repetir".
Una imatge de Naumàquia
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