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La Fura aborda la vida i la mort a 'Òbit' 

• El grup convida el públic a actuar en el nou muntatge, que s'estrenarà a Girona

ALBERT GUASCH

A Pera Tantiñá, el director d'Òbit, nou muntatge de La Fura dels Baus, el pitjor que li pot dir un
espectador quan s'acaba la funció és que el que ha vist és maco. Tota una garantia de rebre una mirada
homicida. Alerta amb les valoracions de tipus estètic. "Òbit --va proclamar en to de màxima-- no és un
espectacle estètic; és una experiència". I és que Òbit està pensat perquè l'espectador s'hi impliqui i
suï la cansalada. Això si vol, és clar. L'opció de només mirar també està contemplada.

Tantiñá va explicar que quan es va plantejar l'obra va buscar idear una fórmula diferent de la que el grup
acostuma a desplegar. La novetat que enarbora Òbit és la participació de voluntaris de forma activa.
"Faig una mica d'autocrítica quan dic que últimament hem tendit a caure en la mateixa mena
d'espectacle".

Per això, va explicar, aquest cop apareix la inclusió de l'espectador, que es materialitzarà abans de
cada funció. Qui vulgui ajudar, s'haurà de presentar un parell d'hores abans del començament i se li
impartirà "un curset intensiu del llenguatge furer i també se li mostraran els secrets que es
revelaran després a l'obra", segons el director. S'acceptaran fins a un total de 100 voluntaris i la
participació consistirà en accions i en jocs en la línia d'una gimcama. O sigui, un esforç que costarà
suors.

AL MAREMÀGNUM
Formalment, la nova proposta del grup es manté fidel al consuetudinari llenguatge furer. S'estrenarà
dijous que ve al Festival Temporada Alta de Girona. A Barcelona atracarà del 23 de novembre al 19 de
desembre a bord del Naumon, un vaixell que navega aquest 2004 pel Mediterrani amb diferents
contenidors artístics i que reposarà al Moll del Maremàgnum en aquelles dates.

L'emissió constant d'imatges a través de 10 projectors, les sonoritats electròniques, el ritme visceral i
l'aire industrial i peremptori de moltes de les produccions de La Fura conflueixen un altre cop a Òbit, que
solca les aigües profundes de l'existencialisme.

La vida i la mort, el misteri de totes dues, l'aprofitament d'una i la inevitabilitat de l'altra, banyen l'obra,
resumida en una inscripció que va ser anotada en una lona durant el transcurs de la roda de premsa
d'ahir a Gavà. Tantiñá la va llegir en veu alta: "Òbit tracta d'una manera simple, directa i sense
metàfores sobre com ens enfrontem a la vida davant la certesa de la mort". Pur
transcendentalisme furer.

El director del muntatge va enfilar una colla d'aforismes per subratllar la comprensió del plantejament.
Un: "Òbit és una reflexió sobre cap on enfoquem les nostres vides". Un altre: "El gran misteri no
és la mort, sinó la vida". I encara un tercer: "Òbit és una acció col.lectiva".

Set actors participen en l'espectacle, d'una hora de durada i dividit en quatre blocs. La Fura ha realitzat
tres proves fins a la data, l'última el mateix dimarts a Gavà, i la penúltima, a Copenhaguen. El muntatge
està, per tant, pendent encara d'últims ajustos.
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EXPERIÈNCIA PRÒPIA
"M'he adonat --va indicar Tantiñá per justificar el format de l'obra-- que la gent, si l'animes, s'ho
passa més bé que si li expliques un conte des d'un escenari. Tot això ho fem amb la intenció que
els espectadors percebin que les coses passen a través d'ells mateixos i no pas d'una tercera
persona, que seria l'actor".

Donada l'aversió a l'estètica del director, l'escenografia no tindrà cap mena d'ambició. "No serà gran
cosa, i que em perdoni l'encarregada de l'escenografia, però és que l'obra no la necessita", va
explicar el director. Uns pals plantats, unes teles, alguna lona i poca cosa més. Austeritat.
Salvador Sunyer, director del Festival Temporada Alta de
Girona (esquerra), i Pera Tantiñá, director artístic del grup
teatral, ahir, durant una roda de premsa a Gavà.
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