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Inofensiu
vernissatge ‘furero’

La Fura no esprem Shakespeare en una gore ‘Degustación de Titus Andrónicus’

DegustacióndeTitusAndrónicus

MERCATDELESFLORS

20demaig

Abans de començar l’àgape La Fura
dels Baus llança permegafonia unmis-
satge de solidaritat amb el moviment
15-M. Els assistents aplaudeixen. La
Fura ens recorda que segueixen sent
els mateixos que el 1986 van entrar
per primera vegada al Mercat de les
Flors amb Suz/O/Suz, autèntica pedra
de tocdel llenguatge furero. Hanpassat
vint-i-cinc anys i La Fura es creuprepa-
rada per passar de l’acció a la paraula,
de l’originalitat a la reinterpretació dels
clàssics, de la independència creativa
a la col·laboració ambelsmillors xefs.

Un llarg camí artístic durant el qual
han perdut la frescor de la seva posa-
daenescenabasadaen la força de l’ac-
ció per incorporar altres llenguatgesen
els quals poques vegades s’han sentit
còmodes, especialment amb les con-
vencions del teatre de text. La direcció
d’actors és una assignatura pendent
no aprovada; un problema que esma-
nifesta denouen laDegustacióndeTi-
tusAndrónicus, la sevaversiódel drama
històric gore de Shakespeare.

La combinació TitusAndronicus i La
Fura –aquesta vegada dirigida per Pep
Gatell– és un bon esquer, sobretot pel
promès banquet antropòfag. Caniba-
lisme coma traca final després de pas-
sar per sacrificis humans, assassinats,

violacions, automutilacions, desmem-
braments i decapitacions. El prestigi de
LaFura coma companyia salvatge fa la
resta perquè el públic entri al Mercat
amb l’esperança de participar en un si-
mulacre d’horror a l’estilSaw, sobretot
els vint convidats al festí caníbal.

Aviat queda clar que l’espectacle és
una precipitada cursa cap a l’última es-
cena. Córrer per arribar aviat al ban-
quet. Una successió atropellada d’es-
cenes amb la intensitatmecànica d’un
espectacle d’animació de romans a
Terra Mítica. El verb de Shakespeare
sona com si fos apuntat per un auricu-
lar. Els intèrprets –ara protegits per pu-
dorosos draps– coreografien els con-
tactes inofensius cos a cos. Ni unmo-
ment de tensió dramàtica. L’horror hi
és –el va trobar un jove Àlex Rigola al
Lliure de Gràcia–, només cal saber ex-
treure i destil·lar la intensitat de l’orgia
de venjança dels protagonistes de
Shakespeare.

Aquella veritat física de La Fura
que electritzava els espectadors s’ha
convertit en un simulacre organitzat.
El públic ja no fuig, s’acosta divertit a
recollir les viandes que reparteixen
des d’estructuresmòbils. Amb uns al-
tres talons podrien estar en un origi-
nal vernissatge d’un saló demoda. La
promesa d’excitar els cinc sentits es
queda en res. El tacte es limita a aïlla-
des empentes; el gust, a la perícia de
pescar un tros de cotó de sucre; l’oï-
da, a la música de qualsevol fil musi-
cal de ritmes electrònics; l’olfacte, a
captar els efluvis de carn rostida; i la
vista, als murs de vídeo que llancen
imatges ambientals. Ni un sol estímul
per alterar els sentits.
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El director deV.O.S. i Ficció, Cesc Gay, va aprofitar el Fes-
tival de Canes per anunciar aVarietyunnouprojecte,Una
pistola a cadamà, una comèdia ambvuit retrats entre ten-
dres i patètics d’homesa la quarantena. Per araestàocupat
amb l’adaptació animada de Les tres bessones.

Cesc Gaydesenfundanouprojecte

L’actor Tom Cruise s’ha sumat a la denúncia new age pro
ecologistaapocalípticad’Avatar i ha signatprotagonitzar la
pel·lículaOblivion, dirigidaper JosephKosinki (Tron: Legacy),
unahistòriadeciència-ficcióenquè lagenthadeviureal cel
perquèel planetaestàdevastat per la contaminació.

TomCruise, apocalipsi de ciència-ficció

A falta de tancar la recaptació del cap de setmana,Piratas
del Caribe: Enmareasmisteriosas ja ha arrasat a taquilla,
i es calcula que pot arribar a assolir els 190milions d’eu-
ros. El film deDisney ha costatnomés 140milions.

Els Pirates del Carib saquegen la taquilla

Lapromesad’atacar els cinc sentits afegint al llenguatge ‘furero’ l’olor i
el gust de les viandes d’un bon xef es queda enunaanècdota. LOPEZDEZUBIRIA

Ladivamésgrandel pop llança
almónelmístic i discotequer

‘Born thisway’

LadyGaga
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El segon disc d’estudi
Tot just és el segon disc d’estudi de LadyGaga després
del seu debut el 2008 amb The Fame (si no comptem
el llarg EPThe famemonster), peròBorn thisway, que
surt avui a la venda a tot el món, està cridat a conver-
tir-se en un rècord de vendesmundial. Res insòlit per a
una intèrpret queha venut en tres anys 16milions d’àl-
bums i 70milions de singles. Fins i tot la revista Forbes
l’ha col·locada al número 1 de la seva llista de celebriti-
es, fent un copde colze a la totpoderosaOprahWinfrey.
Les excentricitats de l’estrella i una impecable estratè-
gia demàrqueting hanmantingut els fans, els “petits
monstres”, a l’expectativa i, de fet, ja han fet córrer el
disc per la xarxa. Ellamateixahautilitzat internet com la
principal arma de promoció (té 35milions de seguidors
al Facebook i 10milions a Twitter, cosa que la conver-
teix en lamés seguidadelmón). Des del febrer ha avan-
çat les cançonsBorn thisway, Judas,The edge of glory
iHair. L’últim single,Marry the night, l’ha servit com a
regal final d’una versió del popular joc FarmVille. Avui
surten les 14 cançons juntes (17 en la versió de luxe) i
ja han rebut sentència dels crítics anglosaxons: el ve-
redicte és positiu, però no entusiasta.
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