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Pere Tantiñà: 'Volem despertar el subconscient i
els fantasmes de la gent'

La Fura dels Baus presenta demà el seu últim espectacle, titulat
'Manes', a Tarragona La Fura dels Baus estrena demà el seu últim
espectacle, 'Manes', al moll de Costa de Tarragona, una obra que
vol ser un retorn als orígens del grup.[]
Autor: Carme Giró BARCELONA

El director de Manes, Pere Tantiñà, explica que aquest espectacle 'aplega el llenguatge de la Fura,
retornant als orígens. Ara, com que hem diversificat molt les nostres línies de treball, volíem
retornar amb un espectacle completament furero, buscant tota la puresa de la nostra estètica'. Una
estètica i un llenguatge reconegut internacionalment com a marca de la casa, i que busca el
contacte amb el públic i la provocació imaginativa: 'Els nostres últims espectacles anaven molt
més cap a l'espectacularitat, o accentuaven la imatge i la tecnologia, i això eclipsava els actors.
Ara volem tornar al contacte amb el públic, a la forma de fer teatre que tenim nosaltres, més
visceral i d'acció', explicava Tantiñà.

Els fantasmes Precisament aquesta manera d'enfocar el tractament amb el públic ha estat sempre
un dels trets definitoris de La Fura dels Baus. 'Volem despertat el subconscient i els fantasmes de
la gent, provocar les seves reaccions. El que menys ens interessa és si les reaccions són bones o
dolentes, però volem que reaccionin. El teatre és efímer, i per això cada obra és diferent. La gent
necessita que se'ls provoqui la imaginació'. I d'imaginació en tindran de sobres a Manes, ja que és
un espectacle que ja ha despertat reaccions diverses per on s'ha representat. Hi ha crítics que han
comparat l'obra amb les pintures d'El Bosco, 'pel factor sinistre però també poètic, una mica
surrealista', diu el director de l'obra. El muntatge es podria dividir en dues parts, com explica
Tantiñà: 'La primera part està feta d'imatges oníriques, sense un principi i un final, sota el concepte
de zàping. La segona part és una història més concreta, però igualment és una mica torre de
Babel, perquè cada actor parla en la seva llengua'. L'equip d'actors està format per Joana Barcia,
Milena Biancospino, Younes Bachir Lafritz, Agatha Cornez, Carles Fígols, Juan Márquez i Pepa
Sabaté. Pere Tantiñà insistia en el concepte de zàping com una de les metàfores de la societat
actual i els seus hàbits de comunicació: 'La comunicació actualment té un llenguatge més directe i
contundent. Abans es feia més una dramatúrgia intel·lectual, literària, però ara, amb influències
com la de la televisió, tot allò queda més lluny, i no ho podem obviar quan pensem en un muntatge
nou. Manes és un zàping d'imatges teatrals, d'emocions i sensacions, per trencar la lògica dels
espectadors i provocar la seva imaginació'.

D'Almeria a Barcelona Manes es va estrenar el 14 de juny a El Ejido (Almeria), després va
presentar-se a Alemanya i Holanda, i ara arriba a Tarragona i a la festa major de Vilafranca del
Penedès. Després anirà a San Javier (Múrcia), a Berlín (on es farà durant un mes), a Lisboa, a
Sevilla i a Madrid, i arribarà a Barcelona, concretament al Mercat de les Flors, al desembre. En
aquest nou espectacle, es juga amb diversos elements: pals de telèfon, torres de llum, fusta, ferro,
aigua, sorra... i un pollastre, que 'és el prototip del sense raó, i també el símbol de la vida'. La llum
hi juga un paper essencial: 'Hem volgut canviar el concepte d'il·luminació estàtica, i la llum va on hi
ha l'acció, ajudant a explicar el que passa, i fent moure el públic seguint l'acció'. Al mateix nivell
que els actors, el públic, per tant, participa, i forma part activa de la dramatúrgia de l'obra, que es
recolza més en el ritme que en el contingut, ja que no compta amb un fil argumental estricte. 'La
música i el moviment és essencial per a l'espectacle, que busca el ritme, i valorem, com sempre, el
que el públic ha vist al final de cada obra. Volem suggerir, i sobretot que el públic no es quedi fred'.
Amb aquest espectacle, ja arriben a sis els muntatges que la Fura del Baus ha portat a escena. Un



llarg camí des d'Accions, el 1983, que va iniciar un seguit d'obres reivindicades com l'avantguarda
del teatre actual experimental, com Suz/O/Suz, Tier Mon, Noun i M.T.M.

Opera, un nou camí Ara han iniciat un nou camí, en aquest procés de diversificació del grup:
l'òpera. El 23 de juny passat, en el marc del Festival de Granada, Alex Ollé i Carles Padrissa van
escenificar l'òpera Atlàntida, de Falla, davant de la catedral de la ciutat. Tantiñà explicava: 'Sempre
ens agrada fer aquest tipus de coses que no fem normalment, perquè trenquem una mica la forma
que aquest tipus d'espectacles tenien abans'. A l'Atlàntida, La Fura va integrar la seva estètica, i el
resultat va ser l'èxit de públic i de ressò internacional: 'El Festival de Salzburg ens ha encarregat
escenificar l'òpera Condemnació de Faust, de Berlioz, per al 98. També tenim diverses propostes
del Liceu, per al 1999 i per al 2000, però encara no s'ha concretat res'.


