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ARTS ESCÈNIQUES // PRESENTACIÓ

La Fura combat el monstre de la por amb "cultura a granel" 

El grup portarà al Fòrum el vaixell 'Naumon' amb el nou espectacle

CRISTINA SAVALL /BARCELONA
Naumon és un vaixell cuirassat. Un trencaglaços. Amb la nau, la Fura dels Baus s'ha embarcat en un
espectacle nòmada, de dimensions colossals, que recalarà al Fòrum de les Cultures el 20 i el 21 de
maig. El periple va començar a Gènova, el dia 31 de desembre del 2003 a mitjanit, amb la intenció de
crear una eina per al diàleg, "una arma potent" per combatre els monstres de la nostra era: "La
soledat, la por, la incomunicació i la manipulació", explica Carles Padrissa, un dels sis directors
artístics del grup teatral, que aquest any celebrarà amb aquesta odissea 25 anys en escena.
Padrissa utilitza la paraula arma en resposta a les estrictes mesures de seguretat a què s'haurà
d'enfrontar, a partir de l'1 de juliol, un vaixell ancorat en un port. És una de les conseqüències dels
atemptats de l'11-S. Però dificulta, per qüestions de papers, un viatge que té com a primer objectiu el
Mediterrani, i després el món sencer.
Vicens Tomàs, el capità del vaixell, ho exposa ben clar: "Aquest conveni internacional considera que
un vaixell pot ser una arma mortífera, una amenaça de destrucció massiva". En definitiva,
qualsevol embarcació s'haurà d'atenir als plans antiterroristes i a diferents nivells de seguretat.
"La nostra càrrega és cultura a granel, cosa que ja no s'estila en un món on tot està
empaquetat", defineix Padrissa. Amb aquest propòsit, sorgeix un ambiciós projecte que es diu
Tetralogia Amfíbia, que versa sobre l'esperit creador i que es pot representar dins el vaixell o a l'espai
exterior. La Fura aporta potents imatges visuals de rodes i titelles gegants, rellotges de sorra, grues i
serps articulades i Rafael Argullol, el text. El filòsof també és autor dels monòlegs afegits de l'adaptació
que va fer el grup teatral de La flauta màgica, de Mozart.
La primera de les quatre parts de la Tetralogia Amfíbia és, segons la lectura que en va fer Younes
Bachir, el director d'actors de la Fura, d'una nota escrita per Rafael Argullol, una "naumàquia, que
podria ser definida com un espectacle de marionetes còsmiques". Aquesta part de l'obra, que és la
que es representarà al llarg d'aquest any, parla de l'art, el caos, la ciència, les il.lusions, les esperances i
també dels perills. Per aquest motiu, compta amb dos gegants: Tamor, que representa el viatger, i Dai,
una presència que simbolitza el món.
L'any que ve, el destí de Naumon serà l'Atlàntic, i el tema de la Tetralogia, les migracions. El 2006, els
ports del Pacífic acolliran la reflexió sobre la memòria, el temps i la mort. El 2007, l'Índic serà l'escenari
del coneixement. L'objectiu és al final del cicle representar l'obra completa.
Àlex Ollé, codirector artístic, va recordar que fa 25 anys de la primera gira que va fer La Fura amb un
carro i burro: "El nostre destí és caminar, navegar, conèixer altres realitats". En aquest nou viatge,
van incorporant símbols: un burro que, segons Padrissa, va ser la base de l'economia mundial fins que
va arribar la furgoneta; un encenser, que purifica el camí, i una grua genovesa, com a figura retòrica de
la individualitat. Una cosa que està allunyada del seu grup. Cent actors reclama aquesta obra.
RICARD CUGAT / Carles Padrissa, ahir, al port de
Barcelona, davant d'un giny mecànic del vaixell
Naumon.
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