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T E A T R E

‘XXX’

Sexe a la
catedral

Francesc Massip

‘XXX’, de La Fura dels Baus sobre el

marquès de Sade. Dramatúrgia: Mercedes
Abad, Valentina Carrasco, Àlex Ollé, Carles
Padrissa. Intèrprets: Pau Gómez, Pedro
Gutiérrez, Sònia Segura, Teresa Vallejo.
Espai escènic: Roland Olbeter. Teatre Fabià

Puigserver, 18 de setembre.

Per què La Fura s’ha passat al castellà? L’haurem
d’anomenar a partir d’ara, literalment, El Hurón
del Vaho? Corre la brama que el català no s’usa en

l’argot pornogràfic, com si els gemecs tinguessin
idioma. Cal dir, d’antuvi, que un dels primers
textos picants de les literatures romàniques és en
el nostre idioma. L’irreverent Col·loqui de Dames
(1485) presenta un diàleg d’elevada temperatura
entre tres senyores que assisteixen distretes a l’o-
fici de Divendres Sant a la seu de València. Allí
apareixen les primeres “espolsades” (que el caste-
llà adaptaria en polvo) i un nodrit inventari de
coneixements sexuals que ni la coetània Celesti-
na: tècniques per augmentar el plaer, mesures
anticonceptives i abortives, així com expressius
eufemismes eclesiàstics per designar els genitals
femenins (el delicat Breviari o missal, o el mateix
sagrari) i masculins (ciri, bordó o salpasser). No
s’entén gaire que, posats a triar un text obscè,
s’hagi anat a petar a l’avorrit marquès, una coar-
tada insubstancial que ensopeix l’espectacle.

Cal dir, però, que, en relació amb l’estrena del
Grec, XXX ha millorat. L’últim muntatge de La
Fura, tot i les copioses ingenuïtats, ha superat la
ronyosa confusió inicial i ha esdevingut més nítid,
més coherent, cosa que potencia els valors habi-
tuals del grup. Hi ha moments d’una bellesa im-

ponent, com quan els intèrprets es gronxen als
trapezis entre una nuvolada de gases esplèndida-
ment il·luminada, o en certs filmats que es pro-
jecten, poderosos, al fons de l’escenari, des dels
raïms de plàtans balanífers fins a la sutura cún-
nica, passant per l’hàbil barreja d’imatges en di-
recte i pregravades, una estratègia de confusió
que ja havíem vist generosament utilitzada a
M.T.M. Tant la iniciació ritual de la poncella com
l’estructura didàctica de l’obra i la candidesa del
discurs s’assemblen més a una missa carnal, amb
sermonet inclòs des de la trona, que a qualsevol
xou porno. Això sí, és distret i a recer d’inquie-
tants provocacions, perquè no n’hi ha. Quan els
intèrprets davallen a platea, fan enyorar la des-
imboltura de les vedets del Molino. Si s’ho estal-
viessin, XXX guanyaria en concreció, aspecte ca-
pital per al pur entreteniment que, al cap i a la fi,
pretén. No veuran res de nou: l’àpat sobre el cos de
la noia nueta ja l’havíem vist, filmat, a l’ Afàsia
d’Antúnez, i el somni dintre l’aigua, a l’ Esperanto
de Sèmola Teatre i a Suz/o/Suz de la mateixa Fura.
Renovar-se o morir! És clar que potser, mentres-
tant, només volen fer diners...
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Anthony Hopkins
assistirà al pròxim
Festival de Sitges
EFE
BARCELONA

L’actor Anthony Hopkins
assistirà a la pròxima edició
del Festival de Sitges, que es
desenvoluparà del 3 al 13
d’octubre. La presència de
l’oscaritzat intèrpret
coincidirà amb la projecció,
en la clausura del certamen,
de Red Dragon, en la qual
Hopkins torna a posar-se en la
pell del doctor Hannibal
Lecter, si bé l’acció del film de
Brett Ratner se situa abans de
la d’ El silenci dels anyells i
Hannibal. Hopkins s’afegeix
així a una llista de convidats a
Sitges que també compta amb
David Cronenberg i Guillermo
del Toro.
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El Teatre Auditori de
Granollers presenta la
programació 2002-2003
Montserrat Ponsa
GRANOLLERS

Un acurat programa de teatre,
òpera, música i dansa ocuparà
des del 4 d’octubre fins a
finals d’any l’escenari del
Teatre Auditori de Granollers.
La temporada s’iniciarà amb
La filla del mar, d’Àngel
Guimerà, per seguir amb
Fedra i el Macbeth dirigit per
Calixt Bieito. Els gestors de la
sala també han contactat amb
la comissió del Festival
Internacional de Música, que
per primera vegada oferirà els
seus concerts al teatre.
Igualment, s’ha anunciat el
compromís amb l’Orquestra
de Cambra de Granollers per
convertir-se en l’orquestra
resident del Teatre Auditori.
“El repte és apostar per la
qualitat si volem mantenir,
com en el programa inicial,
més de 15.000 espectadors”,
ha declarat l’alcalde, Josep
Pujadas.


