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TALENT 
VORAÇ
LA COMPANYIA CATALANA AMB MÉS 
PRESTIGI MUNDIAL ATERRA AL MERCAT DE 
LES FLORS PER FER-NOS TASTAR LITERALMENT 
EL ‘TITUS ANDRÒNIC’ DE SHAKESPEARE. 
NOSALTRES REPASSEM TRES DÈCADES 
D’HISTÒRIA PROFESSIONAL DE LA ‘TROUPE’.

30 ANYS DE FURA

Per Andreu Gomila
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SUZ /O /SUZ (1985)
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JAUME PLENSA
És amb ells des de ‘L’Atlàntida’ 
(1996) i ha codirigit algun xou i 
fet moltes escenografi es.

FRANC ALEU
És a prop d’ells des de fi nals dels 
80 i el videoartista de referència 
de la tropa.

SOSPITOSOS HABITUALS
8 ARTISTES QUE ACOMPANYEN I HAN ACOMPANYAT 
LA FURA EN ELS ÚLTIMS TRENTA  ANYS

Per entendre com és possible que La Fura dels 
Baus sigui el que són ara mateix, segurament 
la companyia de teatre més soŀlicitada del món, 
hem de recular fi ns a un dia de maig de l’any 
1979. El 13 de maig, per ser més precisos. A 
Moià, quatre nois anomenats Marcel·lí 
Antúnez, Quico Palomar, Carlos Padrissa i 
Pera Tantiña decideixen muntar un grup de 
teatre. Al poble, eren la sensació. “Es banyaven 
despullats en una bassa i tothom n’anave ple”, 
ens diu Jaume Grau, cap tècnic de la troupe, 
assegut enmig de Carlos Padrissa i Jürgen 
Müller, que s’afegiria més tard a la companyia, 
quan, somriu, havien deixat enrere les orgies i 
la comuna de Moià. Al poble, tot sigui dit, no 
tenia gaire bona fama, fi ns al punt que 
l’octubre d’aquell any fundacional, l’alcalde els 
va prohibir una actuació. Era una mena de fi nal 
de festa del seu baptisme, engegat 68 dies 
abans. 

Amb 100.000 euros que Tantiña va heretar, 
no es pensin que van decidir fer la volta al món, 
cosa que faria qualsevol xitxareŀlo d’ara. No. 
“Ens vam assabentar d’això i al Pera li van 
sortir amics de tots els racons per donar-li 
idees”, ens comenta Padrissa. Què van fer? 
Doncs comprar-se un carro amb una mula que, 
a l’estil La Barraca de Lorca, els va portar “per 
la Catalunya profunda”. Muntaven un xou allà 
on paraven i passaven el barret. I, a sobre, la 
mula s’escapava sempre que podia. “La 
trobàvem sempre a la granja més propera. Era 
el seu hàbitat i enyorava els animals”, recorda 
Padrissa.

Això eren La Fura de les Baus i això són, un 
grup de creadors escènics capaços de les 
epopeies més diverses. Al 1981, fa trenta anys, 
es professionalitzarien, amb l’arribada d’Àlex 
Ollé, Hansel Cereza, Miki Espuma, Andreu 
Morte, Müller, Pep Gatell, i Jordi Arús. Amb 
Padrissa i Tantiña formarien els nou membres 
fundadors de la companyia més famosa del 
món, repetim. Perquè es facin una idea i vegin 
que això de “companyia més famosa del món” 
no és cap bajanada, ni cap exercici 
d’afalagament, només cal mirar la seva 
agenda: tenen onze espectacles en cartell o en 
producció, un dels quals, Degustación de Titus 
Andrónicus, aterrarà al Mercat de les Flors el 
19 de maig. És l’únic espectacle de llenguatge 
‘furero’ en un calendari marcat per l’òpera. El 
repassem: el mateix dia de l’estrena a 
Barcelona, el Festival de Viena té Oresteïa, de 
Xenaquis; el 21 de maig, Reykjavík viurà el 
macroespectacle La nascita di Venere; el 4 de 
juny, l’Òpera Nacional de Lió tindrà Tristany i 
Isolda, de Wagner; el 17 de juny, el Palau de les 
Arts de València, la Trilogia romana, 
d’Ottorino Respighi; el 8 de juliol, de nou a Lió, 
el Carmina Burana, de Carl Orff ; el 29 de juliol, 
l’empordanès Festival de Peralada, Orpheus 
and Euridice, de Gluck; el 6 de setembre, el 
teatre Bolxoi de Moscou, Ascensión y caída de 
la ciudad de Mahagonny, de Bertolt Brecht i 

Kurt Weil; el 22 d’octubre, el Teatre de la 
Monnaie de Brussel·les, Oedipe, de George 
Enescu; el 19 de novembre, Le grand macabre, 
de Ligeti, al Liceu barceloní; i el 3 de desembre, 
a l’Staatsoper de Munic, Turandot, de Puccini.  
I si mirem una miqueta enrere, veurem que en 
el que portem de 2011 han estrenat ja Sonntag, 
de Stockhausen, a Colònia, i Quartett, de 
Francesconi, a la Scala de Milà... Autors 

romanesos, grecs, hongaresos, anglesos, 
alemanys, italians... però sempre sota la 
mirada multidisciplinar, sense complexes de 
La Fura dels Baus.

I això que van començar amb un carro i una 
mula... “El Jürgen i l’Àlex, per exemple, sí que 
van estudiar a l’Institut del Teatre, però la resta 
som autodidactes. Érem al teatre per 
l’aventura, per passar-nos-ho bé”, confessa 
Carlos Padrissa. “Continuem sent ambulants. 
Si abans teníem el carro i la mula, ara tenim 
una furgoneta”, afegeix. I teatre, el que es diu 
teatre, n’han fet ben poc. Van inventar un 
llenguatge que, segons ens diuen, beu 
bàsicament del Living Theatre, si mirem a 
fora, i de les experiències de Carles Santos, 
Comediants i Albert Vidal de fi nals dels 70 si 
mirem a dins. Una manera de fer on el cos i el 
ritual són l’espai central i, per tant, la carnalitat 
i el misticisme, segons l’estudiosa Mercè 

CONTINUEM SENT 
AMBULANTS. SI 

ABANS TENÍEM UN CARRO I 
UNA MULA, ARA TENIM UNA 
FURGONETA 

BORIS GODUNOV (2008)
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ROLAND OLBETER
L’artista alemany els fa els 
robots i escenografi es des de 
‘Noun’(1990).

MANUEL HUERGA
Es van conèixer als Jocs del 92 i 
és amb la Fura des d’‘El martiri 
de Sant Sebastià’ (1997).

RAFAEL  ARGULLOL
És l’autor dels textos de les 
obres ‘Naumon’ (2004) i ‘La 
fl auta màgica’ (2003).

LA FURA EN SET 
ESPECTACLES
‘ACCIONS’ (1984)
El primer espectacle ja planteja molts 
dels elements que han confi gurat, amb 
el temps, el llenguatge ‘furero’. Sense 
un  argument defi nit, el punt culminant 
de cada representació era quan els ac-
tors, envoltats pel públic, destrossaven 
un cotxe amb masses i destrals.

‘SUZ/O/SUZ’ (1985)
Espectacle abstracte i ple d’evocacions 
a rituals primitius que gira al volant d’un 
home violentat per la consciència de si 
mateix. Amb Suz/O/Suz comença l’idiŀli 
de la Fura amb Europa. Va protagonitzar 
la gira més llarga i és l’espectacle que ha 
representat més vegades.

‘MTM’ (1994)
Un escenari presidit per una enorme 
pantalla i en constant transformació 
servia de marc a un espectacle que 
refl exionava sobre la manipulació. Amb 
MTM la Fura dóna el primer pas cap al 
seu concepte escènic de ‘teatre digital’ 
on la tecnologia es posa al servei de la 
comunicació.

‘MANES’ (1996)
És l’últim espectacle que la Fura va 
concebre íntegrament sense referents 
externs de la companyia. És un treball 
més essencial,  amb menys elements 
tecnològics, per donar més protagonis-
me a la gestualitat i a la interacció amb 
el públic.

‘LA CONDEMNACIÓ DE FAUST’ (1999)
Després de Faust 3.0, va ser la segona 
aproximació de la Fura al mite fàustic 
–encara hi hauria una tercera amb el fi lm 
Faust 5.0– aquest cop a través de l’òpera 
de Berlioz. L’escultor Jaume Plensa va 
coŀlaborar en l’escenografi a, presidida 
per un gegantí cilindre. Es va representar 
a la Felsenreitschule de Salzburg. 

‘IMPERIUM’ (2007)
Interpretat per sis dones, Imperium és 
una refl exió sobre la violència, els abu-
sos del poder i una crítica a les diferents  
formes d’imperialisme. Va signifi car un 
retorn al llenguatge ‘furero’ dels anys 
80 i 90.

‘DEGUSTACIÓN DE TITUS
ANDRÓNICUS’ (2010)
L’espectacle que ara aterra al Mercat de 
les Flores es va estrenar a Sant Sebastià 
al maig del 2010. Partint de l’obra més 
sanguinària de Shakespeare, la Fura 
dels Baus planteja un banquet macabre 
en què també participa el públic.

Saumell, formen el binomi que ha confi gurat el 
llenguatge de la Fura en aquests 30 anys de 
carrera. És, afegeix Saumell, una manera de fer 
que no disserta ni inteŀlectualitza, sinó que va a 
les arrels de les representacions escèniques i 
que colpeix pels sentits. Els seus espectacles 
són rituals que es consumeixen mentre duren. 
El Manifest Canalla que Andreu Morte va 
escriure a primers de la dècada dels 80 encara 
els explica. En reproduïm alguns punts:

–La Fura dels Baus (FdB) és una 
organització delictiva dins el panorama actual 
de l’art.

–FdB s’aproxima més a l’autodefi nició de 
fauna que al model de ciutadà.

–FdB no pretén res del passat, no aprèn de 
les fonts tradicionals i no li agrada el 
folklorisme prefabricat i modern.

–FdB produeix espectacles mitjançant 
constants interferències d’intuïció més 
investigació.

Qui pot signar res de semblant avui dia. No 
ens estranya que no tinguin deixebles i que 
només s’atreveixin a citar Calixto Bieito com 
l’únic que ha bastit el seu projecte com a 
director d’escena a partir de la transgressió. No 
debades, l’encara director del Teatre Romea és 
gairebé tan popular a fora com La Fura dels 
Baus. “Ser com la Fura, durant un temps, et 
tancava portes”, comenta Jürgen Müller, que 
recorda que l’èxit del seu primer espectacle, 
Accions (1983), va ser un cúmul de casualitats. 
El dia de l’estrena,  a un pas a nivell de Sitges, 
coincidia amb un clàssic Barça-Madrid, i l’únic 
que no se’l va perdre va ser Hermann Bonnín, 
aleshores director del Centre Dramàtic de la 
Generalitat. Va quedar entusiasmat i els va 
programar a les Drassanes en un cicle que es 
deia Romea Teatre Obert, el 4 i el 5 de maig del 
1984.  Després vindria el Suz/O/Zus (1985), que 
es veuria a l’acabat d’obrir Mercat de les Flors 
després d’estrenar-se a Madrid. I fi nalment 
tancarien aquella primera trilogia amb Tier 
Mon (1988), inaugurat al Mercat. 

A partir d’aquí, l’esclat, fi ns a arribar a la 
cerimònia d’inauguració dels Jocs Olímpics de 
Barcelona 1992. En aquell moment, la creació 
coŀlectiva se’n va en orris, per volum de treball, 
i cada membre de la tropa comença a 
especialitzar-se. L’últim espectacle conjunt, de 
fet, és Manes (1996), el darrer que es concep 
sense referents externs al grup. Abans, MTM 
(1994) ja havia estat l’últim xou que havien 
concebut conjuntament els vuit supervivents 
originals –Marcel·lí Antúnez havia plegat 
l’any 1989.

Fer el que feia la Fura fa 25 anys més que 
difícil, de fet, és iŀlegal. Les normatives per a 
les representacions teatrals o parateatrals no 
tenen res a veure amb el 1985, i segurament 
ningú acceptaria les orgies de vísceres animals 
del Suz/O/Zus o ser ruixat amb fum per a les 
gelades. “Hem arribat a intoxicar molta gent. Si 

féssim ara el Suz/O/Suz, seríem a la presó”, 
ironitza Padrissa. La seva ànsia per 
l’experimentació els va portar al límit a ells 
mateixos.  

“A primers dels anys 90 es deia que ens 
havíem venut, per haver acceptat els Jocs 
Olímpics. Però nosaltres no ens hem anat al llit 
amb cap polític. Al 92, per exemple, Pasqual 
Maragall [alcalde de Barcelona] ens va 
enganyar. Ens va dir que ens deixava una 
fàbrica a Sant Andreu per deu anys i això no va 
passar mai. I sort, perquè deu anys són molt 
pocs”, confessa Müller. Padrissa admet que no 
són profetes a casa seva, però no en fa un gra 
massa. Tampoc no es creuen tan importants. 
Sempre han estat ambulants. “Diuen que 
abans érem punks. Però el que tenim clar és que 
no som els Rolling Stones. I que la vida és això, 
plena decadència”, afegeix, irònic i realista. 

A diferència de les grans companyies 
mundials, tampoc no ha tingut mai cap seu 
estable. El moviment és el que els dóna vida. 
Han instaŀlat el quarter general a Gavà, 
l’Hospitalet de Llobregat i ara al Poblenou 
barceloní. “Més que un lloc fi x, ens agrada 
moure’ns. En mula, furgoneta o vaixell”, indica 
Padrissa, tot recordant l’etapa del vaixell 
Naumon, potser de les coses més exagerades 
que han fet mai, tot portant al límit la idea del 
nomadisme ‘faranduler’... I tampoc no els han 
demanat mai de dirigir un teatre o un festival 

HEM ARRIBAT A 
INTOXICAR MOLTA 

GENT. SI FÉSSIM ARA 
‘SUZ/O/SUZ’, SERÍEM A 
LA PRESÓ 

DEGUSTACIÓN DE TITUS 
ANDRÓNICUS (2010)
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establert. “Nosaltres sabem fer, no  
programar”, assegura Padrissa.

Això sí, s’han arruïnat diverses vegades, 
precisament l’última de les quals va ser per 
culpa del Naumon, el vaixell-contenidor 
d’espectacles que gairebé els enfonsa. Abans 
s’havien quedat sense un duro en l’època de 
Gavà, a fi nals dels anys 80, on van arribar a 
tenir fi ns a trenta treballadors fi xes. “Allò 
semblava un concessionari de la Mercedes”, 
se’n riuen ara.

Ara mateix, La Fura dels Baus són Padrissa, 
Müller, Ollé, Gatell, Tantiña i Espuma. I tot i 
que rarament treballen plegats, encara són la 

Fura. Firmen les espectacles com a La Fura 
dels Baus. Els teatres de tot el món volen marca. 
Però, com funcionen? El que fan és gestionar la 
multitud d’encàrrecs que els envien, des 
d’òperes a macroespectacles. Primer, doncs, 
reben la proposta artística, després busquen els 
diners per tirar-la endavant i, fi nalment, 
l’estrenen. Accepten les propostes, com si 
diguéssim, en una bústia on diu La Fura dels 
Baus i, acte seguit, el més interessat del grup a 
fer-la, la materialitza. Si dos volen portar-la a 
terme, han de treballar plegats. L’òpera 
L’Atlàntida (1996), amb música de Manuel de 
Falla a partir del poema verdaguerià, suposa 

l’inici del que és la companyia avui dia, a la 
manera de fer descrita abans. I aquí també van 
estar de sort. Si quinze anys enrere, Bonnin es 
va perdre un Barça-Madrid i els va portar al 
circuit ofi cial, a l’estrena de L’Atlàntida a 
Granada hi havia Gerard Mortier, que 
aleshores dirigia Festival de Salzburg i que 
seria un dels grans promotors del canvi de 
llenguatge en l’òpera contemporània. 

S’han barallat més d’una vegada, com diu 
Müller, han tingut la possibilitat “de llençar el 
nen al riu”, però han estat prou inteŀligents per 
asseure’s i parlar. A més, encara tenen la 
capacitat de llançar-se els trastos al cap. 
Encara, vaja, es critiquen les coses entre ells. I 
posem un exemple que vam viure el dia que 
vam veure Müller i Padrissa al bar del Palau de 
la Música. “Diuen que no feu tant de mal com 
abans, que, per exemple, el Boris Godunov que 
vareu fer al TNC fa uns anys, que parlava de la 
massacre del Teatre Dubrovka de Moscou –al 
2002, uns terroristes txetxens van assaltar el 
teatre, el van segrestar durant hores i les forces 
policies russes van acabar matant 700 

persones– , el podríeu haver fet a Rússia 
mateix, sense por de cap censura?”, els 
demanem. “Doncs, sí, tens raó, no l’hauríem 
d’haver fet mai aquell espectacle”, ens 
confessen. “Fem el que podem. No sempre 
guanyem”, afegeixen.

En aquell muntatge, un dels pocs de text que 
han fet mai, van coŀlaborar amb ells el 
dramaturg David Plana, el videoartista Frank 
Aleu i l’escenògraf  Alberto Pastor. Una cosa 
que és força habituals en ells, trobar 
complicitats amb altres creadors. “Estem 
acostumats a treballar en grup i si no sabem fer 
una cosa, truquem a algú perquè ens ajudi”, 
admet Padrissa. I així han anat portant tota 
una generació de catalans, sovint més joves 
que ells, a conèixer Europa i, de retruc, també 
han apujat el nivell del teatre català. Han 
estrenat més de cent espectacles i, amb el ritme 
que porten, arribaran als 200 en cinc anys. Fins 
quan la Fura? Tot i superar la cinquantena, no 
saben dir quan. Hi ha una llei no escrita que, el 
dia que només siguin quatre, és a dir, menys de 
la meitat dels nou que van fundar la 
companyia, La Fura dels Baus deixarà 
d’existir. Fins que passi això, continuarem 
gaudint de l’espectacle.

ESTEM ACOSTUMATS 
A TREBALLAR EN 

EQUIP I SI NO SABEM FER 
UNA COSA, TRUQUEM A ALGÚ 
PERQUÈ ENS AJUDI 

VALENTINA CARRASCO
És als crèdits des de ‘La navaja 
en el ojo’ (2001), quan es va 
batejar com a ajudant de direcció.

ALFONS FLORES
És, ara mateix, l’escenògraf de la 
Fura. El percebrem a ‘Le grand 
macabre’ del Liceu.

MAGDA PUYO
Quan la Fura es va acostar al 
teatre de text, a ‘Faust 3.0’ 
(1998), la van anar a buscar.

LE CHÂTEAU DE BARBE-BLEU 
(2007)

METAMORFOSIS (2005)


