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'Manes'
Autor: Francesc Massip 'Manes', de La Fura dels Baus. Música: Big Toxic. Escenografia: Mico
Nubiola. Dir

L'abundor d'encàrrecs que rep La Fura darrerament ha obligat l'equip creador a repartir-se la feina
i també a circular per roderes ja fressades, com en el seu darrer espectacle, Manes, l'estrena
catalana del qual ha tingut lloc a Tarragona, en el marc de les Festes de Sant Magí. El mateix
tinglado del Moll de Costa en què es va presentar M.T.M. (1994) ha acollit aquest muntatge que,
segons els seus autors, ve a tancar la segona trilogia del grup i que vol ser un compendi de la
trajectòria escènica de la Fura dels Baus. De fet és una nova i seductora exhibició de l'estil furer
més autèntic. Hi reapareixen els components genèrics més característics del grup: un espai teatral
globalitzador, sense fronteres aparents entre actors i públic, uns elements estètics de marcat
caràcter ritual que afecten tant l'acció com l'utilleria, el vestuari o l'escenografia, i un treball actoral
activat des de la visceralitat del gest i el moviment. Poca cosa de nou, doncs, llevat d'una
majoritària presència femenina entre els intèrprets. Tanmateix, la força de les imatges que crea
l'espectacle revalida l'interès d'aquest conjunt sempre sorprenent, tot i que irregular: la contínua
renovació i jovenesa dels intèrprets així ho determina. Inexperiència en el remolí de la
representació. De fet, sembla que tinguin por de tocar o d'increpar l'espectador, malgrat que l'acció
obliga a moure el públic d'una banda a l'altra. Les barreres espacials no existeixen, però són més
poderoses les del cara a cara: no hi ha aquella connexió còmplice que el model rítmic faria
esperar. Fa vint anys vaig assistir a la festivitat de Sant Antoni de la Mata de Morella de la mà del
fotògraf Salvador Rabassa, i em va colpir particularment una de les múltiples cerimònies de la
celebració. Un gall viu penjava d'un cordill tensat de balcó a balcó del carrer. Per sota passaven
els mossos del poble drets sobre un mul i intentaven arrencar el cap del pollastre. Qui ho
aconseguia, a costa d'una dutxa de sang, se'l quedava, tot i que al vespre l'aportava a la rostida
col·lectiva de carn que es feia a les brases de la incendiada barraca del sant ermità.

Doncs bé, l'essència ritual d'aquesta festa és la protagonista de Manes. En una de les escenes
més impactants, cinc empalats assisteixen al part de la lloca. El pollastre neix plomat, a punt per
fer-lo a l'ast. Abans, però, l'escorxen, l'espellen, el sodomitzen. Després, amb les despulles, faran
un picnic sobre la torre de Babel, una bastida dreçada amb pals de fragata i ornada de tota mena
d'aparells nàutics. També les torres de llum semblen pals amb gàbia de vigia que persegueixen,
sobre rodes, l'espectacle. Tot comença, però, amb una rostida de bacó en uns fogons mòbils. Les
lluites no fan olor de pólvora, ans de menja, perquè l'artilleria són rosegons de pa i els canons la
boca. En el combat, els sicaris arrenquen dels braços de les dones uns bolquers que es belluguen
com larves i que gemeguen com una piuladissa de pollets. Finalment hissen les veles, el vent
remou el vaixell fantasma i els actors desapareixen dintre uns grans ous de fusta en un simbòlic
retorn als orígens. El títol, Manes, fa referència a les ànimes dels morts venerades pels romans,
una mena de divinitats familiars a qui calia rendir culte per obtenir la seva protecció. Tanmateix
l'obra no permet identificar una història: no és un relat sinó un collage de seqüències discontínues,
un conglomerat d'accions amb ritmes i cadències rituals, que troben la seva màxima expressivitat
en l'attrezzo i l'energia corporal i els seus punts més febles en les afortunadament escasses parts
amb diàleg.


