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‘XXX’ explora el sexe a partir de l’obra del marquès de Sade

‘XXX’, el nou espectacle de La Fura dels Baus, està basat en l’obra ‘La filosofia en el tocador’, del marquès de Sade

La Fura més ‘X’

Toni Vall
BARCELONA

Un espectacle de
la Fura dels Baus
sempre garanteix
rebombori. ‘XXX’
conté escenes
pornogràfiques,
violacions i bones
dosis de violència.
O sigui, que tot
plegat està ga-
rantit amb escreix.

E
l sexe interessa i
ven. Això ho saben
molt bé tots els in-
tegrants de La Fura
dels Baus, que ho

han sabut explotar amb més o
menys intensitat al llarg de la
ja dilatada trajectòria que du-
en a les espatlles. “El sexe
sempre està a flor de pell, tot-
hom hi pensa sovint i la gent
busca les més variades excuses
per venir a veure l’obra”, ex-
plica Carles Padrissa, codirec-
tor de l’espectacle.

XXX és fonamentalment te-
atre de text –l’obra La filosofia
en el tocador, del marquès de
Sade, és la pauta de l’especta-
cle– que barreja diferents ve-
hicles expressius vinculats
amb la interactivitat i les tec-
nologies digitals. Les escenes
pornogràfiques no són en di-
recte sinó que estan projecta-
des en una pantalla, això sí,
durant la representació es fa
una connexió en directe amb
el local Bagdad de Barcelona.
Tanta parafernàlia eròtica ha
estat possible gràcies al patro-
cini de l’empresa Private, cap-

davantera en el negoci de l’e-
rotisme. Private s’ha encarre-
gat, mitjançant càstings, de
proporcionar a La Fura els ac-
tors i actrius porno que inter-
venen en els enregistraments.

Cal subratllar que, segons
expliquen els seus creadors,
tot el que apareix a l’obra té
un sentit dramàtic i expressiu
concret molt vinculat amb el
text de Sade. Carles Padrissa
explica que La filosofia en el to-
cador “posa calent a qualsevol
alhora que incorpora reflexi-
ons filosòfiques i polítiques,
de manera que mentre es fa

l’amor es parla de la hipocre-
sia de l’home”. L’espectacle
explica l’itinerari d’una noia
jove que entra en contacte
amb tres sinistres personatges
que la iniciaran en les més
diverses pràctiques sexuals.
L’escriptora Mercedes Abad,
una de les responsables de la
dramatúrgia, ressalta que l’o-
bra s’estrena a Barcelona un
24 de juliol, el mateix dia, pe-
rò de 1794, que el marquès de
Sade va ser condemnat a mort:
“Esperem que nosaltres no el
tornem a condemnar amb
aquest espectale”. Abad també

comenta que un dels interes-
sos bàsics de la dramatúrgia
va ser adaptar les paraules de
Sade a l’estètica furera: “Calia
fer un paral·lelisme amb l’è-
poca actual, una època en què
el sexe és una cosa diferent
que al segle XVIII, ara la gent
folla per Internet”.

Reflexió sobre els fantasmes
Per esvair dubtes i evitar

suspicàcies, tant Abad com
Padrissa aclareixen que amb
XXX no s’està abonant la vio-
lència: “La grandesa de l’obra
és que reflexiona sobre els

fantasmes, sobre l’infern i so-
bre les misèries de l’ànima
humana amb l’enorme mora-
lisme que sempre ha tingut
Sade”. Padrissa ho exemplifica
didàcticament: “Les portades
de Private són vida, les fotos
dels diaris són pornografia”.

Com en tota obra de La Fu-
ra, la música és molt impor-
tant, en aquest cas la formació
ha comptat amb les aportaci-
ons musicals de grups com
Fangoria, Mastretta, Belmon-
de i Alcohol Jazz. Miki Espu-
ma, responsable musical de La
Fura, considera que han tro-
bat “la música que provoca
ereccions i, com tothom sap,
l’erecció és pensament”.
.........................................................
‘XXX’
● Teatre Fabià Puigserver
Del 24/07 al 27/07
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‘Pol’

En el bon camí
Francesc Massip

‘Pol’, de Marcel·lí Antúnez Roca. Actors:

Piero Steiner i M. Antúnez. Actriu virtual:

Sílvia Garcia. Música: Alain Wergifosse.
Robots: Roland Olbeter. Videocomposició:

Nicolás García. Director i coordinador

del projecte: Marcel·lí Antúnez. Mercat de

les Flors, Festival Grec, 18 de juliol.

Marcel·lí Antúnez donarà la campanada el dia que
trobi un dramaturg. Algú que sàpiga confegir un
relat dramàtic potent i àgil i que, alhora, es faci
còmplice i s’inscrigui de ple en el peculiar gènere
espectacular que ha creat Antúnez. Mentrestant, el
polifacètic artista segueix investigant en aquest

fèrtil filó tecnològic, cada vegada amb més bon pols,
amb un domini més depurat dels mecanismes i les
seves accions, amb una superior precisió robòtica i
una millor organicitat dels distints llenguatges
convocats en l’experiment; amb resultats, en fi, cada
cop més sòlids, més ben articulats i segurs.

Pol compta amb dos intèrprets de carn i ossos,
l’italià Piero Steiner (Los-Los) i el mateix Antúnez,
vestits amb una ortopèdia d’exoesquelet més sim-
ple, lleugera i eficaç que la d’Afàsia (1998), interfície
que els permet la interconnexió entre ells, els cinc
robots zoomòrfics que deambulen per l’escenari (el
gripau, la gossa, la serp, la verra i el cérvol) i les
imatges videogràfiques, infogràfiques i d’animació
que circulen per les tres pantalles disposades al fons
de l’escena com un tríptic de retaule gòtic. Aquesta
dramatúrgia interactiva és, sobretot, una delícia vi-
sual i acústica. Tant els objectes escènics que
acompanyen els intèrprets com els espais i éssers
virtuals que es projecten en pantalla actuen sobre
l’atenció del públic amb una força captivadora, com
un imant indefugible. Hi ha filmacions vertiginoses
amb paisatges incendiats que evoquen Turner, amb
ciutats fantasmagòriques d’edificis dotats de boca i

ulls que recorden els poderosos deliris d’Ops, amb
instal·lacions d’una gran capacitat de suggestió,
amb grafismes animats que constitueixen una des-
bordant tempesta d’imaginació. Una eclosió d’i-
matges que va de bracet amb una música i unes
manipulacions sonores certament colpidores.

Llàstima que només ens explica un conte que as-
pira a melodrama en què un conill s’enamora de la
filla del rei Cervo, una princesa virtual addicta a les
salsitxes, compulsiva fel·ladora de pastanagues, tot
plegat recorregut per un humor recargolat i trepi-
dant, però que no acaba de dir-nos gaire res. Con-
cebre el guió com una entitat oberta i manejable és
exposar-se també que faci aigües per alguna banda.
I és en l’aspecte textual/ficcional que caldria un altre
tipus d’intervenció més solvent.

Tot amb tot, aquest espectacle mecatrònic, això és,
que integra l’electrònica, la mecànica i la infor-
màtica, funciona, sobretot, per la qualitat de la
recerca audiovisual. Quan trobi sabata de son peu,
això és, l’autor teatral que doti de contingut les
innovadores propostes de l’artista multimèdia,
l’espectacle resultant serà la sensació. Pol està en
un molt bon camí.


