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La companyia teatral recupera el seu vaixell ‘Naumon’ per fer la volta al món amb una vela d’última generació

Eldesafiament ecologistadeLaFura
ASTRIDMESEGUER
Barcelona

El Naumon, el vaixell que
la Fura dels Baus va po-
sar a navegar el 2004
amb motiu dels 25 anys

de la companyia i amb què va re-
córrer diverses ciutats portuàries,
on va presentar els seus especta-
cles, es tornarà a fer a la mar des-
prés de deu anys d’inactivitat a les
aigüesdelRin.Aquestavegada,pe-
rò, aquest espai cultural mòbil té
previst embarcar-se en una gesta
més important: fer la volta al món
amb una vela d’última generació
en el marc d’un projecte ambiciós
que combina art, ciència i tecnolo-

giaperdifondreunmissatgeecolo-
gista que començarà previsible-
menta finalsd’aquest anyoaprin-
cipisdel2020.
Just quan fa cinc-cents anys de

l’èpica aconseguida per Fernão
Magalhães i Juan Sebastián Elca-
no, la companyia teatral tornarà a
demostrar el seuesperit aventurer

ienèrgicamblaintenciódeconsci-
enciar i commoure la ciutadania
sobre els reptes mediambientals
del planeta i promoure un desen-
volupament sostenible. Aquest
dimarts el gran projecte de proto-
col dels reptes futurs de l’econau
va quedar immortalitzat entre
La Fura dels Baus, l’empresa
Bound4Blue –encarregada de la
innovadora vela rígida, que, a més
amés, és sostenible i plegable– i el
Consell Superior d’Investigacions
Científiques (CSIC), que aprofita-
rà la travessia per fer investigació.
“Tots anem al mateix vaixell”, va
apuntarCarlusPadrissa, fundador
i director artístic de La Fura, fent
gala de l’eslògan de col·laboració
que posa en comú els objectius
d’aquesta iniciativa “històrica” en
què també participa Los18.org,
una associació que impulsa i de-
fensa els 17 objectius de desenvo-
lupament sosteniblede l’ONU.
A la naudeBound4Blue, aRubí,

es va poder veure un prototip re-
duït de la vela de 20 metres d’alt
per 8 d’ample que s’incorporarà a
la proa del vaixell i que s’està aca-
bantdefer alesdrassanesd’Astan-
der de Santander, on ara hi ha el
Naumon. Fabricada ambacer, alu-
miniifibradevidre,lavelafaràser-
vir la forçadelvent,demaneraque
es reduiran considerablement el
consumde combustible i les emis-
sions contaminants de la nau. “La
veritatésques’assemblamésal’ala

d’unavióquenopasaunavelacon-
vencional, perquè té un sistema
autònomquefaquefuncioni sola”,
segons José Miguel Bermúdez,
CEOdeBound4Blue,quevaafegir
que el projecte d’integració de la
vela està cofinançat per la Unió
Europea. José Luis Pelegrí, direc-
tor de l’Institut de Ciències del

Mar, un dels centres del CSIC, va
emfatitzar: “Somconscientsqueel
principal problema a què ens en-
frontem és el canvi climàtic per
l’emissió dels gasos d’efecte hiver-
nacle. Per això, tots hi hem de po-
sar el nostre gra de sorra; si no,
anemcapaunsescenaris catastrò-
fics”. I va afegir: “L’art i la ciència

estandestinatsaentendre’sperto-
car la fibra sensiblede lagent”.
Amb l’entusiasme que el carac-

teritza,Padrissavaesmentarels40
anys de La Fura i va recordar que
l’escriptor austríac Stefan Zweig
va batejar el viatge deMagalhães i
Elcano com “la gran gestamés au-
daç de la humanitat”. A bord del
Naumon, amb què fa uns quants
anys La Fura es va arruïnar des-
prés de fer gairebé 50.000 milles,
es treballarà per crearmàrqueting
cultural, i el concepte de globalitat
seràmésviuquemai:“Totshemde
remarenlamateixadirecció.Sivo-
lem salvar-nos, hem de reciclar,
contaminar menys”. I va assegu-
rar: “Ens sentim amb força per fer
un espectacle que commogui tot-
hom”. El Naumon començarà la
seva primera etapa a Sevilla, i en
cadascun dels ports que visiti ar-
reudelmónoferiràelmacroespec-
tacleSphaeramundidesdelvaixell
comaescenari. Lagiraduraràqua-
tre anys, i el muntatge, amb remi-
niscències d’aquell vaixell amb
quèLaFuravasorprendrealsJocs
OlímpicsdeBarcelona, el 1992, se-
rà alhora un homenatge a totes les
persones que han participat en la
companyia durant aquest temps.
ComelfenomenRosalía,quevate-
nir lasevaprimeragranactuaciófa
tres anys en un xou furer a Singa-
pur. D’aquest periple innovador
tambéensortiranun llibre iundo-
cumental.c

CÉSAR RANGEL

Projecte
innovador. El furer
Carlus Padrissa amb
un prototip de la
vela rígida que
s’incorporarà al
Naumon

Lacompanyiafarà
unagiradequatreanys
quecomençaràa
Sevillaperconscienciar
delacrisiclimàtica
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