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La coherència caòtica de La Fura

La companyia teatral recull els 25 anys de trajectòria artística en un llibre de gran format que
inclou un DVD

Marta Monedero

S i alguna característica sobresurt de la imatge de marca de La Fura dels Baus és la seva
vocació d'espectacle total. El luxós llibre que recorda i analitza els 25 anys de professió de la
companyia no desentona gens de la seva manera de fer.

La Fura dels Baus. 1979-2004 (editorial Electa) conté més de 500 fotografies en color i blanc i negre,
cartells que anuncien els seus espectacles, croquis que mostren la complexitat de creació de gairebé
una trentena de projectes, textos de col·laboradors que en algun moment han mantingut relació amb la
companyia que va firmar la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics del 1992 i un DVD amb imatges
dels muntatges. "Un llibre amb molta informació i poques anècdotes", precisa Àlex Ollé, un dels sis
codirectors de la companyia catalana que, en un principi, estava formada per nou components i tenia la
seu a Moià.
"Si alguna cosa reivindiquem és que l'anarquia i el caos són productius", apunta Miki Espuma. "Que el
mètode de fricció continua funcionant, perquè cap de nosaltres hauria arribat fins aquí sense la resta",
afegeix Espuma. A tots els agrada l'etiqueta de rara avis, de companyia fora de catàleg que funciona
amb "una coherència caòtica" que els empeny a evolucionar.
Llenguatge furer
Nascuda el 1979, quan tot just s'estava recuperant la democràcia, La Fura dels Baus ha mantingut una
evolució constant al llarg dels 25 anys de vida artística. Primer va formular els espectacles de llenguatge
furer per després anar-se acostant, sense prejudicis, cap a gèneres més diversos. En el fons, però, La
Fura és un grup de continguts amb estètica pròpia. Els contenidors, i n'han utilitzat de moltes menes, no
són el més important. Des d'Accions (1983), se'ls considera un grup de culte, més enllà de les seves
activitats al carrer, referents per a d'altres companyies més joves del país. Es fa difícil destacar uns
espectacles per sobre dels altres, però el referent Suz/O/Suz (1985), Tier Mon (1988), amb un plus de
polèmica, Noun (1990), MTM (1994), Manes (1996) i 0BS (2000) mereixen un espai propi.
Des dels anys noranta, La Fura dels Baus ha diversificat la seva tasca, cultivant amb delit el teatre de
text (Faust 3.0), el cinema (Faust 5.0 ), el teatre digital, l'òpera (el Don Quixot del Liceu) i la dedicació
als grans macroespectacles com l'esmentada cerimònia inaugural olímpica de fa dotze anys, l'acció
L'Home del Mil·lenni, que va reunir 20.000 persones a Barcelona pel Cap d'Any del 2000, i la visió que
van expressar a Florència davant de 35.000 espectadors de la Divina Comèdia.
La pretesament polèmica XXX, una versió de la Filosofia de tocador del marquès de Sade, està
actualment de gira, mentre els caps pensants de la companyia treballen en la seva última joguina: el
vaixell Naumon, que atracarà al Fòrum el pròxim 20 de maig i que preveu navegar molts mesos per la
Mediterrània com a contenidor de propostes culturals.
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Diagnòstic lent de Cultura
>> La política de gestos de la conselleria de Cultura va tenir ahir al matí un nou capítol amb l'assistència
a la presentació del llibre dels 25 anys de La Fura dels Baus de la directora general de Promoció
Cultural, Assumpta Bailac, que, ben aplicada, va glossar les virtuts de la companyia fent atenció a la
premissa que "tots els formats poden ser bons". Un concepte que combrega del tot amb l'ideari de La
Fura. Bailac duia el guió perfectament assajat. Ara, més indefinida va ser la resposta quan se li va
preguntar per les polítiques que pensa aplicar la conselleria, que ja fa més de cent dies que rutlla, de
cara a potenciar la creació teatral. Aquí no va saber dir el què. Tan sols va treure's de la màniga la
reiterada cançó de l'enfadós que diu que abans de l'estiu es presentarà el pla d'actuació per al 2004-
2007, que depèn dels pressupostos, una bona part dels quals (d'entre un 70 i un 80 per cent) ja està
compromesa
Els sis directors de la Fura: Pere Tantiñá, Miki Espuma, Jürgen Muller, Àlex Ollé,
Carles Pedrissa I Pep Gatell.
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