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JUSTO BARRANCO

Barcelona

L
a Fura dels Baus
no descansa. En
un moment de cri-
si, les notícies de
les seves estrenes
per tot el món, fins

i tot a l’atribolada Espanya, com
aquesta nit a Peralada ambOrfeu
ed Euridice, no cessen. Hi ha set-
manes que s’acumulen. Òperes,
espectacles de llenguatge furer i
macroespectacles per a esdeveni-
ments especials –en la memòria
queden els que van preparar per
a la inauguració dels Jocs Olím-
pics de Barcelona–, sigui a Mos-
cou, Brussel·les, La Scala, Mu-
nic, Corea del Sud o fins i tot
Zimbàbue.
Si el llenguatge de La Fura

aviat va tenir prèdica mundial,
avui està més sol·licitat que mai,
i, amb els sis directors, La Fura
s’ha convertit en una factoria glo-
bal que realitza el 80%de les pro-
duccions per a l’estranger i que
ha envaït amb força inusitada un
àmbit que a priori no semblava
el seu, com l’operístic. Potser
hauria costat d’imaginar que al-
guns dels membres del grup aca-
barien dirigint òperes quan el
1979 La Fura va començar el seu
camí com a grup d’animació de
carrer, o quan a partir del 1984
van començar amb espectacles
com Accions o Suz/o/Suz, inter-
accionant amb el públic i bus-
cant espais insòlits. Però, asse-
nyalaÀlexOllé, “demanera intuï-
tiva quan ens preguntaven als
anys 80 què buscàvem ja dèiem
que l’espectacle total”. A més,
l’òpera ja té la música com a ele-
ment conductor i respon a
aquest esperit multidisciplinari
que animava el grup al principi,
quan, explica Carlus Padrissa,
un deia que es diguessin Fura,
un altre Baus, i va acabar sent el
que coneixem.
Llavors eren nou membres,

avui en són sis –Ollé, Padrissa,
Jürgen Müller, Miki Espuma,
PepGatell i PeraTantiñá– i si du-
rant anys van crear espectacles
col·lectivament, avui al contrari
són un col·lectiu de creadors, de
directors, que només de tant en
tant col·labora entre si, tot i que
es reuneixen i consulten, i es
mantenen sota el mateix parai-
gua, la poderosamarca de La Fu-

ra. “La Fura, amb els seus liderat-
ges provisionals, és una utopia”,
diuOllé. “Hi ha pocs exemples al
món del teatre, i menys que du-
rin 32 anys. Això sí, la nostra fei-
na amb el temps s’ha diversificat
en diferents direccions, Carlus i
jo més cap a l’òpera, uns altres
cap a espectacles de llenguatge

furer o macroespectacles”, asse-
nyala. I reconeix que estan “en
un moment especialment bo”,
amb molts encàrrecs, notable-
ment de teatres d’òpera, “en els
quals el potent món visual de La
Fura hi encaixa molt bé”. El bo-
om, recorda, va començar amb
La comdemnació de Faust a Salz-

burg l’any 99 i es va multiplicar
amb La flauta mágica al Ruhr.
“Però no som una franquícia”,

rebla Padrissa, “perquè l’ADN
de La Fura és el mateix, des del
tractament d’actors a lamultidis-
ciplinarietat i lamanera d’enfron-
tar les accions”. O de col·laborar
sempre amb els altres: “No som

gaire bons en res, la col·labora-
ció, els ajudants, han estat clau”,
apunta. I Ollé insisteix en aques-
ta direcció: “Part de l’èxit és en-
voltar-nos de bons col·labora-
dors. Encara avui continuem cre-
ant col·lectivament, no entenem
la creació sense la fricció”. A
més, assenyala Jürgen Müller,
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