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Crònica teatre
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‘Déjà vu light’ de La Fura
La Fura dels
Baus és poc
menys que una
marca de fàbrica. Amb més
Quim
d’un quart de
segle de trajecAranda
tòria, qualsevol
Londres
cartell que
anunciï la presència dels seus
cervells grisos entre bambolines
té garantit prou reclam de públic. Així va ser divendres a la nit
als jardins del Museu Marítim de
Greenwich (Londres) on el grup,
en col·laboració amb la companyia de teatre britànica Graeae,
integrada en part per actors disminuïts, va presentar l’espectacle Prometeu desperta, en la segona jornada del maratonià Festival Cultural Londres 2012. La
presència de La Fura es podia
llegir, tanmateix, en clau de vincle entre la Barcelona del 92 i els
Jocs londinencs.
Però a la suposada “première
mundial” –segons anunciava la
informació oficial del festival–
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d’aquest despertar del mite de
Prometeu (revisat) no se li ha de
buscar cap paral·lelisme amb
aquella cerimònia inaugural a
l’estadi de Montjuïc.
El Prometeu de la Fura va
ser, ras i curt, una adaptació-resum descafeïnada i extra light
de l’espectacle Órgano de luz.
Concierto dramatizado sobre el
mito de Prometeo, que el 2005
va dur La Fura al Festival de
Teatre Clàssic de Mèrida. És el
reciclatge d’espectacles quelcom legítim? Cal llegir-ho en
clau politicoecològica?
Prometeu roba el foc als déus i
el dóna als homes. A Greenwich,
el foc no hi va faltar. Sortia d’una
mena de llançaflames; tampoc
no hi van faltar els focs artificials
ni les grues. Ni, evidentment, el
ninot gegant que representa Prometeu i que ja va passejar-se per
Mèrida. No cal ara posar en qüestió la desbordant imaginació visual de La Fura. Però un espectacle íntegre és més que la suma
d’una sèrie de retaules de gran

El ninot gegant que representa Prometeu es passeja per Greenwich ■ Q.A.

format aparentment vinculats
per una música monòtona i la
projecció d’un seguit d’imatges
més aviat pretensioses.
El nombrós públic assistent
(unes 1.500 o 2.000 persones)
no va quedar gens decebut, però.
La Fura sembla que ja només és
espectacularitat, sense més. Res
a veure amb propostes intel·li-

gents i radicals com ara XXX, que
va causar un cert escàndol a Londres el 2003 i que va provocar
una absurda intervenció d’Scotland Yard per esbrinar si sobre
l’escenari havien tingut lloc actes
sexuals o no.
Aquest cronista s’ho va passar
molt millor veient l’espectacle anterior que va programar el festi-

val i que forma part dels quatre
amb segell català que han envaït
Londres el cap de setmana. En
els pals majors del tot just restaurat vaixell Cutty Sark, Circ Pànic (Jordi Panareda) va oferir el
seu L’home que va perdre els botons. Per cert, que Panareda va
haver de suspendre anit per culpa d’una lesió.

