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La dramatúrgia de la Fura dels Baus a ‘XXX’ no entra gens en el món de Sade

QUADERN DE TEATRE
J o r d i C o c a

Plàstic o carn

E
n un moment determinat
de l’espectacle XXX un per-
sonatge diu que és millor el
plàstic que la carn, perquè
aquell no es corromp. Som
a les antípodes del marquès

de Sade, que el 3 d’abril de 1768, quan
tenia vint-i-set anys, va conèixer pel
carrer Rose Keller, una pidolaire, la va
dur a casa seva i, després de despu-
llar-la, la va fuetejar i humiliar fins que
el cor li va dir prou. La pobre Keller va
aconseguir escapar-se i va presentar
una demanda contra el marquès, que
feia cinc anys s’havia casat amb l’acord
de la família reial. El 1772 Sade es tanca
en una cambra amb el seu criat i quatre
noietes: noves flagel·lacions, humiliaci-
ons, drogues, relacions homo i hetero-
sexuals... Fuig amb la seva cunyada cap
a Itàlia i és condemnat a la pena capital
per sodomia i emmetzinament. Deten-
cions, presó, evasions, obres literàries i
filosòfiques... El mes de juliol de 1789 és
a la Bastilla quan es produeix la famosa
presa d’aquest centre penitenciari, des
de les finestres del qual, per cert, havia
cridat el poble a la insurrecció. La re-
volució el salva, però de seguida torna
a ser reclamat per la justícia i ja el 1801
és empresonat per escàndol públic i
com autor de Justine. Tancat després a
Charenton, és autoritzat a organitzar
representacions teatrals amb els inter-
ns. Mor el 1814, a setanta quatre anys i
després d’haver-ne passat trenta em-
presonat. La cosa, doncs, no va de bro-
ma, tot i que a les seves obres hi havia
una dosi considerable d’humor.

El text de què parteix la Fura per fer
XXX, La filosofia al tocador (1795), l’auto-
ria del qual Sade sempre va negar, no
és ni de lluny la seva obra més dura.
Amb tot, conté el que en podríem dir
l’essència de Sade: cal transformar les
persones a través del patiment i la su-
peració dels tabús, cal fins i tot arribar
a destruir-les, ja que la veritable lli-
bertat està més enllà de la moral i de
les normes dominants a la societat.
Només a través de la imposició del
dolor s’aconsegueix d’arribar a la veri-
tat que tots amaguem en el racó més
secret de nosaltres mateixos. La jove
Eugénie, que en l’obra de Sade té
quinze anys, és objecte d’una reeduca-
ció sexual que la duu a descobrir els
seus veritables desigs: sodomia, ho-
mosexualitat, ateisme, necrofàgia,
gaudi en el dolor, incest... La culmina-
ció del procés es dóna quan la tendra
Eugénie descobreix que el millor d’ella
són els instints animals i quan admet
que vol venjar-se de la societat en la
persona de la seva mare, una dona ex-
tremadament virtuosa que serà sot-
mesa a tota mena de pràctiques sexu-
als, que és infectada per un criat, i la
vagina de la qual la seva filla cosirà
curosament... La culpa del que som
està en la societat, en el poder, en la
religió, en la moral, i viure ha de ser un
exercici dolorós d’alliberament en què
la idea de vici ha de ser substituïda pel
doble plaer de gaudir i d’ensenyar a
gaudir... Res d’això tampoc no va de
broma. I no únicament no va de bro-
ma, sinó que reclama imperiosament
la carn. La reclama per gaudir i per
patir. De plàstic, doncs, res de res.

PORNOSEDACIÓ
Intentar descobrir ara el món de la

Fura seria una ingenuïtat. Em perme-
to, doncs, de no fer cap referència a la
seva trajectòria i dir de seguida que en
aquest cas ens ofereixen un producte
que és equivocat des de l’arrel, la qual
cosa no nega que XXX contingui algu-
nes de les millors virtuts fureres. La
primera virtut, i potser la més genuï-
na, és una gran capacitat de generar
imatges impactants i belles. Potser l’e-
xemple més evident és l’escena del
menjar, quan la deglució esdevé ne-
crofàgia i alhora un festival de color i
sensualitat. De fet, tot el producte, tot
XXX està cuidadíssim des d’aquest
punt de vista i, certament, de l’ús de
les projeccions fins a la banda sonora
no hi hauria res a dir. En canvi, la
dramatúrgia (i dramatúrgia indica
l’organització dels elements que es
posen en joc en l’horitzó d’un sentit
últim) és buida. No és equivocada, cosa
que seria disculpable, sinó buida, és a
dir, que remet al no-res. I és buida
perquè no s’entra gens en Sade, encara
que ens ho vulguin fer creure, i perquè
s’afegeixen al nom del marquès dos

elements que semblen propers però
que són radicalment diferents.

El primer element és la pornografia.
És veritat que no hi ha pornografia
sense hipocresia, però a diferència
d’allò que Sade ens reclama, el porno
actual està perfectament instal·lat en el
sistema i no aspira a canviar res de res.
Quan Jarry va dir el seu famós merde en
iniciar-se l’Ubu, estava subvertint un
principi escènic sagrat i obria les por-
tes a fer en el teatre allò que volgués. La
Fura inicia XXX amb les imatges dels
excrements sortint d’un anus, però no
aconsegueix ni de lluny el mateix que
Jarry. I no ho aconsegueix perquè, si
més no, en la nostra societat, la por-
nografia més o menys dura és un pro-
ducte d’ús domèstic que alimenta la
hipocresia que el fa possible. El segon
element que la Fura barreja amb Sade
és el món dels pornoxats i la desper-
sonalització a què condueix l’anoni-
mat d’un nick qualsevol. Tampoc els
pornoxats no aspiren a l’alliberament
dolorós i radical que buscava el mar-
quès; ben al contrari, s’han convertit
en un racó obscur i tolerat que co-
mença i s’acaba en si mateix i que, en

última instància, incrementa les re-
pressions dels cibernautes. Se’ns dirà
que el propòsit de XXX és justament
denunciar la hipocresia en què vivim.
Doncs no s’aconsegueix, perquè, espe-
cialment en la segona part, es cau en el
defecte d’explotar un model de relaci-
ons entre els espectadors i l’escena que
no va més enllà del que anaven els es-
pectacles de l’enyorat Molino. No hi ha
cap diferència entre la vedet que de-
manava a una senyora “¿Y su marido
cómo la tiene?” i l’actor i l’actriu de la
Fura que es mofen dels que parlen ca-
talà i els pregunten de quin color te-
nen el pèl púbic. És exactament el
mateix, però ara van disfressats de
moderns i esgrimeixen una agressivi-
tat de panolis.

LLENGUATGE I IMATGES
Tot rau, doncs, en el fet –i els de la

Fura ho saben perfectament– que les
imatges no són en si mateixes res de
res. Les imatges, com les paraules, són
les baules d’un llenguatge que, des del
punt de vista escènic, pot ser fàcilment
manipulable. Partir de Sade, afegir-hi
una picada d’ull ubulesca, condimen-
tar-ho amb imatges de porno comercial,
coure-ho al foc lent del món virtual,
salpebrar-ho amb les espècies clàssi-
ques de la increpació light del públic i
servir-ho sumptuosament ben servit
no suposa que el plat que ens hem de
menjar sigui el vomitiu que ens
anuncien. Ben al contrari. El plat és
agradable al paladar, té els tocs justos
de cosa agra (l’operació de pits i la va-
gina sanguinolenta), i és exactament
allò que el públic esperava. És, si se’m
permet la boutade, aquella mena de por
que sentim quan agafem el tren de la
bruixa.

Però tot plegat té un problema. I el
problema és que tant XXX com la lite-
ratura de Sade (i això ho reconeixen
Klossowski, el gran estudiós del mar-
quès, i Georges Bataille), tant el porno
com els pornoxats són terriblement
avorrits i mecànics si depassen la dosi
justa. Potser el marquès s’ho passava
pipa fuetejant la pobre Rose Keller i
sodomitzant el seu criat, potser estava
convençut que era exactament això el
que calia fer per aconseguir un món
millor, però llegir-ho ens fa caure de
seguida en la monotonia. Monotonia, la
gran paraula que apareix projectada
poc abans del final de XXX. Doncs sí,
aquest espectacle de la Fura és monò-
ton i innocent, no fa ni mal ni pessi-
golles. En el fons, amb aquesta entrega
de la seva evolució artística, els furers
incrementen –tal com dijous passat
ens recordava Xavier Barral en el seu
magnífic Quadern d’Art Alliberar el cos
(analitzant L’art de ser dona, ens parlava
de Courbet i la tela Origen del món)– “la
llarga línia artística que ha convertit la
representació femenina en un objecte
sexual fins a la imatgeria publicitària
sexista del nostre món contemporani”.
Tindran sempre ple, potser algú mar-
xarà a mig espectacle, la senyora que
abans anava al Molino també passarà
agradosament una mica de vergonya
quan li preguntin com té el pèl púbic,
però poca cosa més. I és que s’ha pre-
ferit el plàstic a la carn.


