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Acoblament 
incomplet
L’espectacle ‘Degustación de Titus Andronicus’, de 
La Fura dels Baus, es perd en la seva dramatúrgia

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

V
int-i-cinc anys després que 
La Fura estrenés al Mer-
cat de les Flors Suz o Suz, 
la companyia ha tornat al 

seu espai fetitxe recuperant l’espe-
rit primigeni amb la Degustación de 
Titus Andronicus. Però en contrapo-
sició amb la falta de contingut tex-
tual d’aquells primers muntatges, 
aquesta vegada s’han enfrontat, de 
la mà de Pep Gatell, a la tragèdia 
més sanguinària de Shakespeare. I 
ho han fet reduint les tres hores de 
durada de l’original a una hora i 20 
minuts i experimentant amb l’aco-
blament entre arts escèniques i gas-
tronomia, amb la participació d’An-
doni Aduriz, del restaurant Muga-
ritz, i amb un resultat que és de totes 
totes incomplet. 
 
VIOLÈNCIA ‘GORE’ / ¿Molt de soroll per 
no res? Tampoc és això. El planteja-
ment inicial és interessant. Gatell 
fa servir els recursos furers més re-
coneguts per il·lustrar les accions 
de la trama i explorar les tensions 
d’aquesta cruenta guerra entre fa-
mílies, en què no s’escatima l’esceni-
ficació de la violència més gore. Com 
a contrast a l’explicitació de tanta 
duresa, emergeix el llenguatge més 
subtil de la cuina, on el drama es va 
elaborant fins a arribar al banquet fi-
nal en què Titus es venja de la reina 
goda i després emperadriu romana, 
Tamora, amb un menú caníbal.

dels actors --destaquen Ramon Ta-
rès (Titus) i María Pérez (Lavinia)--, 
però s’hi troba a faltar bona dicció i 
hi sobra xivarri. Al final de la funció, 
un porcell amb blat de moro, rostit 
durant l’espectacle, fa les delícies 
d’una trentena d’elegits. H 33 Una imatge de la versió furera de la sanguinària tragèdia de Shakespeare, al Mercat de les Flors. 

rònicac

 Però s’esdevé que aquesta subti-
lesa no acaba de casar del tot amb el 
frenesí que es viu en la funció. El pú-
blic, dret i barrejat a la sala amb els 
intèrprets, està sotmès a un estrès 
constant. Ha d’estar pendent de les 
quatre pantalles on es projecten ví-
deos il·lustratius, de les tres plata-
formes on es desenvolupen les esce-
nes de la caça o de Roma --una d’elles 
equipada amb els fogons en què tre-
ballen dos cuiners-- i dels moviments 
dels actors damunt d’artificis i trac-
tors/quadrigues.
 És una voràgine marejadora. Ple-
na d’imatges demolidores, com la 
de la violació i mutilació de Lavinia, 
mentre a la pantalla hi apareix un 
pollastre obert a punt de ser farcit, o 
les dels cossos de víctimes de la ven-
jança penjats cap per avall a la cuina 
mentre esperen ser esquarterats, se 
succeeixen sense parar. De tant en 
tant, això sí, els espectadors poden 
degustar raïm, torradetes de santa 
teresa, tires amb gust d’alga i núvols 
de sucre.
 Però el tractament d’un clàssic 
requereix més treball de direcció. 
Hi ha un gran desplegament físic 
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El públic, dret i 
barrejat amb els 
actors, està sotmès  
a un estrès constant


