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La Fura atraca un "contenidor de cultura" en aigües del Fòrum 

• El grup porta un muntatge impactant i multidisciplinari al moll de Miradors

JORDI SUBIRANA

El moll de Miradors, dintre del recinte del Fòrum, acull avui i demà, a les onze de la nit, l'espectacle
Naumàquia que la Fura dels Baus munta al vaixell Naumon, un vell mercant que la companyia teatral ha
reconvertit en un escenari flotant, "en un contenidor de cultura a granel --assegura Àlex Ollé, un dels
directors de la Fura dels Baus--, amb l'objectiu de fomentar el mestissatge i combatre la soledat, la
incomunicació i la manipulació".

Naumàquia té com a eix central el tema de la creació, tant des del punt de vista de la naturalesa com de
l'ésser humà, i es desenvolupa en quatre parts. A la primera es mostra l'origen del cosmos. En el segon
quadro, el naixement de la vida. En el tercer, el protagonista és l'home i es presenta com "un ésser que
es rebel.la contra el destí i les fronteres després de prendre consciència del temps", explica Ollé. En
l'última escena es narra l'inici d'un viatge a la recerca del coneixement.

Paraules al marge, el que l'espectador presencia és un espectacle arriscat i multidisciplinari:
projeccions, teatre, música, efectes de llum sobre el vaixell i el port, pirotècnia i textos escrits pel filòsof
Rafael Argullol. Més que conceptes, al públic li queden unes imatges impactants: dues marionetes d'uns
nou metres, una xarxa humana, en forma de castell, construïda per 60 acròbates i coronada per un
enxaneta, un enorme dirigible instal.lat a la proa del vaixell, un gran botafumeiro accionat per una grua i
una roda de ferro de quatre metres de diàmetre que re- corre el moll on hi ha el públic.

TETRALOGIA
Aquest espectacle, en què participen 150 persones aproximadament, és el primer del que la Fura ha
batejat com a Tetralogia amfíbia, un projecte que té la intenció de desenvolupar durant quatre anys per
diferents mars. L'any 2005, la Fura viatjarà per l'Atlàntic i el muntatge tractarà sobre les migracions; el
2006, el Naumon solcarà el Pacífic amb una obra que abordarà el tema de la memòria, i el 2007
recorrerà l'Índic amb la divinitat com a subjecte.
Assaig general de l'espectacle Naumàquia, ahir a la nit, al recinte del
Fòrum.
JULIO CARBÓ
 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques


	La Fura atraca un "contenidor de cultura" en aig�
	• El grup porta un muntatge impactant i multidisc�
	JORDI SUBIRANA

	TETRALOGIA


