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TEATRE

'Òbit'

La Fura sense calories

Juan Carlos Olivares

'Òbit', de La Fura dels Baus. Direcció: Pera Tantiñá. Música: DJ Amsia, Àlex Tobias. Vídeo: Luis
Cerveró. 21 de febrer, CCCB.

El 21 d'octubre del 2004, La Fura dels Baus va protagonitzar una performance singular a Temporada
Alta: la rebel·lió del públic. Espontània reacció (involuntàriament propagada per les càmeres de La Nit al
Dia del Canal 33) per l'honor d'estrenar Òbit, l'últim espectacle de la factoria de La Fura. El company
Massip ja va deixar constància a la seva crítica d'aquest aixecament popular. El muntatge, venut com
una "renovació del genuí llenguatge furer", es va presentar a Barcelona, precedit pel rumor que Pera
Tantiñá havia pres bona nota del desafecte de les masses crítiques.
Amb aquesta esperança va acudir el públic al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).
Individus disposats a ser protagonistes d'una experiència furera. Si furguem en les hemeroteques,
aquell Òbit no ha canviat gaire respecte a aquest de Barcelona. Tampoc la seva valoració crítica. Potser
ha variat la composició del públic, al CCCB disposat a la pura gresca participativa, la mateixa empenta
fallera que anima la tomatada.
Un muntatge per a un públic jove que desconeix el millor historial de La Fura, en plena metamorfosi a
companyia light. Òbit és un espectacle per a espectadors que omplen qüestionaris filosòfics amb la
profunditat metafísica d'una pàgina del Cosmopolitan; entren en cubicles; reben un adhesiu amb el seu
nom, una bata numerada, pintures de guerra sudodegradables; s'escalfen amb exercicis aeròbics;
empenyen, resisteixen, suen, obeeixen -fins i tot quan el batibull és excessiu i el terror apareix al rostre
dels coordinadors-; deambulen, passegen, s'abracen, xisclen amb crit autoritari, agafen cordes, tornen
bates, mengen pomes, piquen damunt llistons de fusta i tubs de plàstic, trituren desitjos, passen de
frases gastades i imatges de chill-out, i continuen el post-Òbit davant la cua del guarda-roba. I tornen a
empènyer, a suar, a cridar.
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