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Presa de pèl

Francesc Massip

'Òbit', de La Fura dels Baus. Director: Pera Tantiñá. La Mirona (Salt), 22 d'octubre.

Ja sabem que La Fura ha esdevingut en els últims anys una mena de factoria que, sota el paraigua del
renom adquirit, produeix espectacles de molt diversa índole i qualitat, i que les millors idees s'han anat
concentrant en esplendorosos i ben pagats muntatges d'òpera. Però mai no s'havia arribat a un nivell de
creació tan escarransit i patiller com en aquest Òbit, que sembla diagnosticar la situació terminal del
grup: RIP. Un festival tan exigent com Temporada Alta no hauria de contractar-los mai més sense un
meticulós visionat previ. I, per descomptat, on vegin anunciat Òbit s'ho poden ben estalviar, si no és que
els complau la idea de ser introduïts, com un ramat de béns a la cleda, en un espai dividit amb parets de
plàstic on la gent, vestida amb camisa de força, és aglutinada en equips per enfrontar-se en un joc
ximple consistent a anar empenyent un mur i provar de punxar el globus que presideix el camp contrari,
mentre hom s'insulta, s'esbronca i crida com en els múltiples programerdes televisius que qualsevol
govern responsable hauria de prohibir.

Mitja hora després s'abandona el bestiar en un laberint de plàstic, mentre es projecten vídeos, sona
música ambiental, s'insta a l'abraçada teletúbica i es reparteixen pomes, no pas xufes. La desorientació
és absoluta: no parlo del públic -que també-, sinó del grup, que ha perdut completament el nord i
qualsevol altre punt cardinal. Per dissimular la creixent sensació de presa de pèl que envaeix
l'audiència, es distribueixen dues fustetes per tal de picar-les a ritme, última expressió de la matraca en
què s'ha anat convertint aquesta mena de performance aigualida. La gent, repicant a desgrat de les
aplaudidores, sortia encesa i disposada a un últim acte imprevist: la participació televisiva. La nit al dia
del Canal 33 feia la crònica de l'esdeveniment, i quan la xica comentava que a "alguns" no els havia
convençut, la gent corejava: "A tots!". El deliri va arribar quan la ingènua cronista va parlar de la "reflexió
sobre la mort" que plantejava La Fura. Reflexió? La riallada va ser estentòria: un frau! I la gent va
rebatejar el grup: La Fura dels Fraus! 


	Presa de pèl
	
	Francesc Massip



