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La Fura compleix 25 anys 

• La companyia resumeix en un llibre l'agitada trajectòria d'un quart de segle

CRISTINA SAVALL

La Fura dels Baus gira en l'òrbita internacional de les arts escèniques quan compleix 25 anys. El
grup, que aquest any emprèn amb el seu espectacle Naumon un viatge amb vaixell rumb a tot el
món, va sortir el 1979 de Moià acompanyat d'un carro i una mula. Per explicar el llarg camí
recorregut, la companyia catalana publica un llibre amb què vol activar la memòria col.lectiva.
L'objectiu és deixar constància d'un estil propi, on el caos del treball en grup continua sent font
d'inspiració creativa. És el que anomenen "coherència caòtica". A la seva pàgina web, ho diuen
clar: "La Fura és una banda de demiürgs, cada un amb el seu paradís i la seva serp, el seu caos i el
seu ordre, la seva malaltia i la seva cura, que crea les condicions per a la seva pròpia supervivència
d'ésser viu que es dóna vida a si mateix".

La presentació de La Fura dels Baus 1979-2004 (Editorial Electa) va tenir ahir com a escenari la
seu de la Societat General d'Autors i Editors (SGAE), les mateixes parets on els actors de La
Fura es van enfilar fa set anys per inaugurar l'edifici. La companyia es continua considerant una
bèstia per domar, però sempre busca la protecció del paraigua institucional. Ahir, els seus sis
directors artístics van compartir roda de premsa amb Assumpta Bailac, directora general de
Promoció Cultural de la Generalitat, i Antoni Fogué, de la Diputació de Barcelona.

RECERCA I RISC
La Fura es caracteritza per l'absència d'un únic líder i la immersió en diversos formats d'expressió
creativa, sigui teatre, òpera, videoart, infor-
màtica o cine. Utilitza espais no convencionals, busca nous llenguatges, s'arrisca en l'adaptació dels
clàssics, aplica la tecnologia com a font narrativa i estètica, els actors es mouen gairebé sense parar
amb una gran presència física. També accepten projectes per encàrrec al servei d'institucions i
agències de publicitat.

La seva primera obra --la del burro-- va ser Vida i miracles del pagès Tarino i la seva dona la Teresina.
"Una experiència iniciàtica, un baptisme", recorda Pera Tantiñá. Carles Padrissa assegura que
llavors no tenien ni plans de futur. "El primer tret de professionalització va ser comprar una
furgoneta que ens permetia arribar als bolos amb relativa puntualitat". Aquest vehicle només tenia
nou seients i nou en van ser els fundadors. A més de Padrissa i Tantiñá, hi havia Marcel.lí Antúnez, Pep
Gatell, Jordi Arús, Àlex Ollé, Jürgen Müller, Francisco Javier Cereza Hansel i Miquel Badosa, a qui tots
diuen Miki Espuma. Antúnez, Arús i Cereza ho van deixar pel camí.

Per Ollé, si alguna cosa diferencia La Fura és la procedència multidisciplinària i la seva inquietud
transgressora. A Badosa el va atraure aquesta sensació de revolució permanent i improvisació intuïtiva.
"Cada actuació era una sorpresa, fins i tot per a nosaltres", recorda Miki Espuma de la primera
època, quan el grup va sorprendre amb Accions. Aquesta obra va determinar un vincle interactiu al
situar l'acció al mateix nivell que el públic i en entorns allunyats d'un teatre amb butaques. La van seguir
Suz/O/Suz, Tier Mon, Noun, XXX, diverses òperes, un film i el mar que va impressionar tant en la
cerimònia inaugural dels Jocs de Barcelona 92, un gran aparador per al seu salt internacional.
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D´esquerra a dreta. Tantiñá, Miki
Espuma, Ollé, Müller, Padrissa i
Gatell, ahir a Barcelona.
Maite Cruz
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