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La Fura dels Baus desembarca a Tarragona amb
'Manes'

Cares de sorpresa i participació activa, dues constants entre el
públic que va assistir ahir a l'espectacle Les cortines negres que
tapaven l'escenari buit on La Fura dels Baus es disposava a
desplegar tota la seva força es van obrir ahir al moll d
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Més de mil espectadors van presenciar per primer cop a Catalunya Manes, l'últim muntatge del
grup, que al desembre recalarà a Barcelona. El ple estava assegurat, ja que les entrades, moltes
de les quals havien estat reservades per furers d'arreu del Principat, s'havien acabat amb bastant
antelació. Precisament, els seguidors incondicionals van ser els que, des del primer moment, més
van gaudir d'un espectacle on la fusió entre actors i públic era constant i, a vegades, dificultava la
total comprensió de l'obra. La interacció mútua era intensa i fins i tot, en algun cas, va arribar a
l'agressió física. L'espai escollit per a aquesta fusió no podia ser més idoni: el local refugi número 1
del moll de Costa de Tarragona, un gran magatzem portuari on tot era escenari i platea a la
vegada, una platea sense butaques que va portar a més d'una persona a passar-se una bona
estona buscant el seu seient. Però no tot van ser xiulets i aplaudiments d'aprovació corejant
l'actuació -que n'hi va haver força-, perquè el públic era bastant heterogeni i no era difícil veure
cares de sorpresa i por entre els qui buscaven un lateral per passar desapercebuts. Una hora i deu
minuts després, a la sortida, especialment la gent gran, assegurava que o no els havia agradat
l'espectacle o no l'havien entès gens. 'Haurien de donar un fullet explicatiu', deien. Els més joves,
en general, tampoc l'havien entès, però els havia agradat perquè 'és diferent'. El que més va
sorprendre va ser la violència exhibida i l'aparició d'actors nus o seminus. La Fura pretén amb
l'espectacle el retorn a uns orígens provocadors i de participació. I per fer-ho van recòrrer a un
territori artesanal, amb un entorn escènic neutre, que no existeix a priori, sinó que es va gestant a
mesura que es transforma per l'acció de l'espectacle. Els actors arquitectes van bastint
construccions efímeres, barreres topològiques i permeables, que van canviant contínuament,
activats pel poder i la fascinació de les imatges. Pals de telègraf, torres de llum, fusta, ferro, aigua i
sorra formaven part d'una escenografia que acollia les accions escèniques d'impacte i sensació de
risc. Actors i actrius que intervenen en l'espectacle es passegen carregats amb unes curioses
motxilles de sac en què es pot trobar de tot, també cranis humans, mentre mullen els espectadors i
fan tota mena de rituals, alguns fins i tot cruels. I un dels objectes més omnipresents en tota la
funció és un pollastre plomat, autèntic protagonista de l'obra. I tot amb el fil conductor d'una
il·luminació molt ben pensada que anava portant actors i públic als espais escènics previstos amb
antelació.


