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Alarecercade
l’espectacle total

JORDI PLAY

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Ambun sol dia de descans ha pas-
sat de l’òpera de Sydney, on va di-
rigir Madama Butterfly, a l’altre
extrem del món, a l’òpera d’Ams-
terdam, on munta el Faust de
Gounod. I no té dates lliures per
dirigir a cap altre coliseu fins al...
2017. Poc podia imaginar Àlex
Ollé que acabaria dirigint bona
part de les grans òperes del glo-
bus –“Jo era un inculte total en el
terreny operístic”– quan fa més
de tres dècades va començar a fer
teatre de carrer amb La Fura dels
Baus. O fins i tot quan, més enda-
vant, el grup va envair les sales
amb espectacles com Accions
(1983) o Suz/O/Suz (1985), dues
de les seves creacions clau, que
els va convertir en grup de culte i
on ja desplegaven tot el llenguat-
ge furer: carros, plataformes mò-
bils, banyeres, piscines, llança-
ment de líquids urbi et orbi, fisici-
tat, visceralitat, espectadors drets
que es mouen per la sala amb
l’obra...
Potser Ollé va començar a ima-

ginar unamica la que seria la seva
gran ocupació actual quan La Fu-
ra va muntar per a la inauguració
dels Jocs Olímpics de Barcelona
l’impactant espectacleMediterra-

ni. Però, diu, en perspectiva “te
n’adones que en realitat l’òpera
és un llenguatge molt pròxim al
furer, els extrems es toquen. Te-
níem una idea multidisciplinària
de la feina i dèiem que buscàvem
l’espectacle total. Després vam sa-
ber que allò de l’espectacle total
ja ho havia dit Wagner”.

I aquest especta-
cle total segueix
quan La Fura fa,
aquest 2014, 35
anys de la seva fun-
dació. I no només
això. Encara que
des dels Jocs Olím-
pics els membres
del grup han treba-
llat sobretot com a

directors autònoms sota el pode-
rós paraigua de la marca La Fura,
ara han tornat a unir forces per
obrir el pròxim festival Grec el 30
de juny amb un macromuntatge
al castell deMontjuïc.Un especta-
cle per a 1.500 persones en cada
funció anomenat M.U.R.S. on hi
haurà un atemptat després del
qual la gent deixarà de ser lliure i
rebrà informacions contradictò-
ries. I es produirà fins i tot una
revolució. Una performance on
tot el públic haurà de descarregar
al seumòbil una app ambquè, en-
tre d’altres coses, podran apun-
tar-se a la revolta. I oposar-s’hi.

A M.U.R.S. uneixen forces els
sis directors actuals de La Fura:
Carlus Padrissa, PeraTantiñá, Jür-

Espectaculars.
Una imatge de
l’Ésser del
Mil·lenni a
l’espectacle que
va donar la
benvinguda al
2014 a
Barcelona ideat
per La Fura

cla fura dels baus

LA FURA DELS BAUS COMPLEIX 35 ANYS
EN PLENA FORMA I ELS SEUS DIRECTORS
ES TORNEN A AJUNTAR A ‘M.U.R.S.’,
QUE PRENDRÀ EL CASTELL DE MONTJUÏC
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E
l mes d’abril de
1999, Gabriel Gar-
cíaMárquez va viat-
jar a Espanya amb
un missatge per al

Rei. Fidel Castro li havia enco-
manat lamissió d’exercir demis-
satger per transmetre a Joan
Carles el seu desig i disposició
perquè viatgés a Cuba aquella
mateixa tardor, uns dies abans
de la celebració de la cimera Ibe-
roamericana, per dur a terme la
visita d’Estat pendent des de fe-
ia dues dècades.
L’escriptor i Joan Carles van

mantenir una trobada a Casa
Lucio, el popular restaurant de
Madrid, on van compartir uns
ous estrellats i un bon vi de
Rioja, companatge del qual tots
dos eren fanàtics. En aquest so-
par es va brindar pel futur viat-
ge del Rei a l’Havana, una assig-
natura pendent des de l’inici
del regnat de Joan Carles que
es continua sense aprovar. Cu-
ba és l’únic país llatinoamericà
on el Rei no ha fet cap visita
d’Estat. Els Reis van trepitjar
l’illa el 14 de novembre de 1999
amb motiu de la celebració de
la cimera Iberoamericana de
Caps d’Estat i de Govern, però
ni el desig de Fidel Castro, ni
els bons oficis de Gabriel Gar-
cía Márquez no van ser sufi-
cients per dur a terme la visita
bilateral. El president Aznar no
ho va permetre.
Durant anys, a la Zarzuela,

d’aquesta visita impossible a
Cuba en deien el viatge al país
deMaiMés.Una llarga gestació
per a un viatge que mai no ha
vist la llum. A mitjans dels no-
ranta i amb la vista posada al
1998, any en què es complien
cent anys de la guerra de Cuba,
va tenir lloc una sèrie de nego-
ciacions entre Fidel Castro i
Joan Carles per facilitar la visi-
ta. A l’operació l’Havana hi van
intervenir García Márquez i
també Sabino Fernández Cam-
po, que ja havia deixat el càrrec

de cap de la Casa del Rei i qui,
amb l’excusa d’un viatge privat
a Cuba, es va trobar amb Castro
per fer-li arribar la petició de
Joan Carles de trobar la fórmu-
la perquè, després de 500 anys,
un rei d’Espanya pogués trepit-
jar territori cubà sense que el rè-
gim castrista en tragués rèdit
polític. García Márquez va fer
saber al Rei que Castro estaria
disposat a escoltar de la seva bo-
ca alguna petició d’obertura del
règim que, fins i tot, li podria
servir d’excusa per posar en
marxa tímides reformes. Però
no va passar res de tot això, van
anar passant els anys; no hi va
haver viatge l’any 1998; ni es va
aprofitar la cimera de 1999 a
l’Havana per a una visita prè-
via. Fidel ja no presideix Cuba;
García Márquez ja no podrà
exercir de missatger i al Rei li
continua faltant la visita a l’illa i
als ciutadans de Cuba.

La relació del Rei amb García
Márquez s’havia iniciat molts
anys abans de la trobada a casa
Lucio. La primavera del 1983,
després de rebre el premi No-
bel el 1982, l’escriptor va viatjar
a Espanya i, aMadrid, va ser re-
but a laMoncloa, onFelipeGon-
zález iniciava el seu primer
mandat com a president del
govern i a la Zarzuela. La conne-
xió de García Márquez amb el
Rei i el president González va
ser immediata.
En les seves trobades al llarg

dels anys, Joan Carles i l’es-
criptor sempre van parlar de
Llatinoamèrica. (“De llibres, en
parla amb Sofia”, li va dir un dia
el Rei). García Márquez consi-
derava que Joan Carles era un
dels pocs, per no dir l’únicman-
datari internacional, amb pres-

tigi i capacitat d’interlocució
davant els mandataris i la so-
cietat de tots els països llatino-
americans. Es van veure per
última vegada el 2007, quan l’es-
criptor va celebrar el seu 80è
aniversari durant el congrés de
la Llengua que va tenir lloc a
Cartagena (Colòmbia).

FELIPE I EL
CORTE INGLÉS

El Rei i Gabriel García Márquez, el 18 de novembre del 2004, a Cartagena (Colòmbia)
EFE / ARXIU

EL REI I
L’ESCRIPTOR

ÀLEX GARCIA

genMüller, PepGatell,Miki Espu-
ma i Àlex Ollé, encara que els dos
últims col·laboraran des de més
lluny a causa dels seus múltiples
compromisos. Així que, de nou, el
resultat serà teatre de fricció, com
en diuen ells, unes creacions on
les idees dels uns i dels altres es
llancen a l’arena i es van llimant
xoc a xoc amb els altres. Un mun-
tatge espectacular en què continu-
en arriscant-se amb nova tecnolo-
gia i que explica bé per què, 35
anys després de la seva fundació,

La Fura continua sent requerida a
tot el món: no han perdut ni la cu-
riositat ni la connexió amb el que
passa ara mateix.
També, esclar, en el seu treball

hi ha un component visceral, pri-
migeni, que continua provocant
magnetisme i repulsió. Carlus Pa-
drissa, que ara prepara, a més de
M.U.R.S., una òpera aCentreeuro-
pa al vaixellNaumon i una espec-
tacular Electra al pol nord suec

amb 300.000 litres de sang, expli-
ca que el de La Fura és un tipus
de teatre que ha pogut resultar
“molest, repulsiu, llançant lí-
quids, sang, però és un tipus de
teatre proper a com neix l’ésser
humà, on el nen es desmaia. De
fet, un naixement és molt més
fort que un espectacle nostre i és
la vida: el nen neix nu, llardós,
t’estiren, et deformen, pateixes
per sortir. Sembla un espectacle
de La Fura. Encara que hi ha gent
que, si pogués, naixeria amb el
vestidet posat. Ja ho faran. El nos-
tre teatre és integral, amb el bo i
el dolent, el dolor de l’home con-
temporani”.
Per Pera Tantiñá, que prepara

espectacles per a Burgos, Lisboa i
Mèxic, i que va ser un dels funda-
dors de La Fura a Moià al costat
de Padrissa o Marcel·lí Antúnez,
néixer a finals dels setanta va afa-
vorir molt La Fura. No hi havia
subvencions, eren lliures de fer el

que volguessin,
diu. Practicaven el
mètode de fricció
per crear, i això sig-
nificava també que
es barallaven: “Si
no ens baralléssim,
no seguiríem
junts”, diu. Padris-
sa afegeix: “A les
nostres reunions es

crida, els col·laboradors s’espan-
ten, però no passa res. A La Fura
del principi no hi havia sang però
sí mastegots de tant en tant a les
discussions. La Fura és viva”.
Molt. Tantiñá recorda una anèc-
dota divertida: quan van portar
Suz/O/Suz a Londres els bom-
bers els van dir que si estaven bo-
jos llançant quilos de farina, que
si no sabien com s’havia produït
el gran incendi de Londres. Els hi-
drats de carboni produeixen fla-
marades. Doncs això ho van utilit-
zar a l’espectacle següent, Tier
Mon, somriu. “Avui no podríem
fer Suz/O/Suz a causa de les nor-
matives de seguretat”.
ALaFura diu, hi ha dos concep-

tes molt arrelats, respecte i tole-
rància, la idea que 12 ulls veuen
més que dos. Per això, diu Jürgen
Müller, que va venir a Barcelona
a estudiar pantomima i dansa, no
han tingut por tampoc de treba-
llar amb col·laboradors d’elit, a re-
unir-se amb els que saben més
que ells. “Mai no hembuscat gent
que sabés menys per ser els vips i
crec que és una de les claus d’un
grup que és un fenomen, perquè
nomana ningú en ell, el que valen
són les idees”.
Miki Espuma, que es va incor-

porar a La Fura el 1980 en tornar
de lamili i que porta ara per Cata-
lunya l’espectacle Temptacions
creat a partir de la Història d’un
soldat de Stravinski, diu que als
vuitanta i la primera meitat dels

noranta, quan dirigien i actuaven
i erenmés joves, el grup era orgà-
nic i físic. Després de les Olimpía-
des, enmadurar, cadascú va voler
fer els projectes que tenia al cap,
plens d’energia però amb més fi-
bra intel·lectual”. ComdiuPadris-
sa, “hem fet les estacions, no pre-
tenem ser eternament joves com
els Rolling, encara que no vol dir
que de tant en tant no vagis al cas-
tell de Montjuïc”.

MARIÁNGEL ALCÁZAR

Units. Els sis
directors de La
Fura dels Baus:
d’esquerra a
dreta, Pera
Tantiñá, Pep
Gatell, Carlus
Padrissa, Miki
Espuma, Jürgen
Müller i Àlex Ollé

A García Márquez li agradava
parlar de les seves relacions
amb els mandataris. El mes de
desembre de 1991 en una troba-
da casual al costat de la piscina
de l’hotel Caribe de Cartagena
(Colòmbia), on tots dos esmor-
zàvem, li vaig recordar que el
1983, amb el company fotògraf
Albert Aymamí, l’havíem seguit
durant diverses hores mentre
s’estava a Barcelona. Aleshores
vamparlar delNobel i de llibres
però el 1991, García Márquez
volia parlar del poder. “Tothom
em pregunta per Fidel, però jo
sóc amic de tots els presidents
llatinoamericans. Carlos An-
drés Pérez (aleshores president
de Veneçuela) em va deixar
ahir el seu avió perquè volés de
Caracas a Cartagena; sóc amic
de Salinas (president de Mè-
xic); sóc amic de Felipe Gonzá-
lez i, per sobre de tots, del Rei”.
I em va regalar una anècdota:
“Quan vaig a Espanya encarre-
go elsmeus vestits a El Corte In-
glés i els dependents em diuen:
“Vostè que és amic de Felipe, di-
gui-li que no funciona res en
aquest país”. I García Márquez
va continuar relatant que quan
parlava amb Felipe, el príncep
li deia: “Bé, Gabo, i què és el que
aquesta vegada t’han explicat
els dependents d’El Corte In-
glés?”. “Tot el que hem parlat
ho pots explicar”, em va dir i
així ho faig.

la cort celestial

“Un naixement és molt més fort que un
espectacle nostre i és la vida: el nen neix nu,
llardós, pateix per sortir...”

ElpaísdeMaiMés


