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Projecte del grup teatral amb joves aturats

L’embrióde lanovaFuradelsBaus

FEDE CEDÓ
Badalona

Volem que els talents es
contaminin aquí dins”.
Pep Gatell, director
artístic de la Fura dels

Baus, defineix així l’espai en què
impulsen Èpica i Singular, una
iniciativa pactada entre l’Ajun-
tament de Badalona i la Funda-
ció Laboral de la Construcció
perquè 30 joves aturats es for-

min en feines relacionades amb
les arts escèniques. El nexe és el
llenguatge propi de la compa-
nyia catalana i la metodologia
d’èxit que busquen perpetuar
“en un espai” que pretén conso-
lidar-se com el futur centre
d’excel·lència i investigació de la
Fura dels Baus.
L’embrió d’aquest centre de

creativitat, la universitat de La
Fura dels Baus, és l’espai cedit
per la Fundació Laboral ubicat a

Montigalà. Allà 30 joves aturats,
fins al proper mes de juliol, re-
bran una vasta formació sobre
les habilitats professionals prò-
pies dels muntatges artístics, les
arts escèniques i audiovisuals.
“No es pot perdre aquest llen-
guatge de 27 anys propi de la Fu-
ra dels Baus” incideix Gatell.
Els joves “aprendran a ser cre-

atius” d’unamanera diferent i es
formaran en diferents especiali-
tats relacionades amb l’especta-

cle, com el muntatge d’estructu-
res, bastides i altres feines verti-
cals. Coneixeran les habilitats
multidisciplinàries i beuran del
saber d’una companyia artística
reconeguda mundialment per
haver redefinit l’espai d’actua-
ció, creant escenaris en tres di-
mensions i modificant el paper
de passiu a actiu del públic. En
definitiva, “buscar fórmules per
rebel·lar la creativitat”, el mà-
xim objectiu que es fixa Pep Ga-

tell en el projecte subvencionat
pel Servei d’Ocupació de la
Generalitat en el marc dels pro-
grames de Garantia Juvenil per
a menors de 30 anys, que es
desenvolupa en dues línies
de treball, perquè siguin capaços
de crear el seu propi projecte ar-
tístic.

En la segona opció els joves es
formaran com a emprenedors
per poder impulsar un projecte
artístic des del punt de vista em-
presarial. “Quan el talent i els ni-
ni s’ajunten poden sorgir coses
inesperades” adverteix el direc-
tor artístic. El seu anhel és que

“ells puguin muntar una cosa
que els permeti inventar el seu
propi lloc de treball. Això serà el
més interessant d’aconseguir”.
El cert és que “falten treballa-

dors especialitzats en teatre” ad-
met el creatiu de La Fura dels
Baus, que recorda com fa 30
anys “si necessitàvem llum bus-
càvemunelectricista i, permun-
tar una bastida, un escalador”.
Ara en canvi es busquen profes-
sionals capaços de construir la
bastida i alhora agitar la seva
creativitat. “No hi ha un ofici
propi del teatre” reivindica Ga-
tell, de manera que el projecte
que La Fura impulsa a Badalona
ambiciona “fabricar nous oficis i
esprémer la creativitat”. Les tèc-
niques i la inquietud artística
són, al cap i a la fi, el valor afegit
que la companyia catalana apor-
ta a aquest projecte, que busca
ser “unespai Fura, almenysper a
deu anys”.
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Un dels joves que participen en el projecte Èpica i Singular de La Fura dels Baus

La companyia planteja
la creació d’un centre
d’excel·lència i
investigació d’arts
escèniques a Badalona
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Mandrosa i avorrida, ajaguda en el
sofà del pis que tot just acaba d’es-
trenar, Hedda s’entreté toquejant
una pistola magnífica, de les que el
seu pare, el general Gabler, havia
conservat, orgullós, enunestoiges-
pecialment luxós. La dona sembla
que pensi en la utilitat que l’arma li
ofereix i, a tall d’assaig, dispara un
tret en una direcció imprecisa de la
sala d’estar. Esverat, apareix el seu
marit i la recrimina: això no es fa,
Hedda!, li diu cridant. I aquestes
són les primeres paraules que sen-
tim en la representació de Filla del

seu pare, l’obra que ha escrit Àlex
Aguilà a partir deHeddaGabler de
Henrik Ibsen (1828-1906). Doncs
bé, aquestes paraules, exactament
lesmateixes,sónlesqueelgrandra-
maturg noruec va posar, no pas al
començament, sinó al final del seu
drama, després que el jutge Brack
sent el tret mortal que Hedda es
dispara. I l’home crida: per Déu...
això no es fa!, abans que caigui l’úl-
timteló.
Amblapiruetadeposaralprinci-

pi de tot el que Ibsen va voler que
fos, justament, el final absolut de
l’obra,Aguilàhavolgutexpressar la
radicalitat de la seva manipulació.
Aquesta, de fet, se centra a reduir
dràsticament el repartiment creat
pel clàssic, que passa de set perso-
natges a tres, fent que la desventu-
rada heroïna confronti la seva bui-
dor existencial amb les angoixes
professionals del seu marit i de
l’amicmésconstantdelaparella.És

així com l’espectador assisteix a un
jocdialèctic denotable intensitat al
si d’un triangle de (relativa) joven-
tut format perHeddaGabler (Júlia
Barceló), el seu marit, Jorgen Tes-
man (Pau Vinyals), i l’amic d’ells
dos,EjlerLouborg (PolLópez).
Per la seva banda, PauMiró diri-

geixelstresintèrpretsambunapre-

cisió i eficàcia, enopiniómeva, difí-
cilment millorables. A partir de la
versiód’Aguilà, deconsiderable so-
lidesa, el director ha fet un tracta-
ment molt rigorós de la psicologia
dels personatges, els quals semblen
confabulats a crear una atmosfera
electritzada que en qualsevol mo-
mentpotesclatarenuna imprevisi-

ble tragèdia. Tesman és un sac de
nervis transportant un ànim tras-
balsat per l’esquizofrènia: no sap si
respondre a les capricioses obser-
vacions de la seva dona o preocu-
par-se pel que cal fer –o el que cal
evitar– per defensar el seu prestigi.
En qualsevol cas, és un individu
constantment atabalat. I comsi tin-
guésl’obligaciód’incrementarlain-
estabilitat de la parella, Louborg,
antic amant deHedda, arrossega la
paranoiaqueunenemic invisible el
persegueix. Els dos homes cerquen
laconquestade l’homenou,mentre
que ladonareplica: “Dequèserveix
ser un home nou si encara ets fe-
ble?” Espectadora d’un combat pel
qual no se sent amb prou forces, i
imaginant ja el seu destí tràgic,
Hedda afirma: “Jo viuré aquí, atra-
pada, morta en vida, esperant el
meu moment”. Filla del seu pare
ofereix un exemple de qualitat in-
terpretativa d’alt nivell, ambunPol
López sensacional, acompanyat de
Júlia Barceló, actriu d’una expres-
sivitat que reclama papers molt
principals, i de Pau Vinyals en un
personatgedel tot convincent.
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Júlia Barceló, Pol López i Pau Vinyals a l’Espai Lliure


