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Anònima Studios
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En les darreres setmanes, els manresans i manresanes heu vist com indrets de la ciutat han
estat transformats en espais imaginaris dels anys 60 per al rodatge de la segona temporada de la
sèrie de Netflix "Hache". Un amic es va trobar un carrer tallat quan portava a la seva àvia
urgentment a l'hospital. Per sort, un membre de la productora tenia la solució: ?Això digui-ho als de
l'Ajuntament que ho estan cobrant?. No vaig gosar demanar-li a l'amic si el consistori va pagar
l'enterrament... Però bé, com ja us vaig avançar en un espòiler anterior, el que vosaltres esteu vivint
és el naixement d'Ignasywood, «el nou Hollywood» ( http://www.elpou.cat/noticia/3655) segons
l'ajuntament manresà, per a d'altres «el tot a 100 audiovisual». Però aquesta moda de
l'escenografia manresana va durar poc: després de les productores audiovisuals vindrien els
"youtubers" i, finalment, les productores de cinema per a adults.
La productora Weekend Studio va estar utilitzant les instal·lacions de l'Anònima com a centre
neuràlgic i plató durant la gravació d'"Hache", de la mateixa manera que anys més tard ho feien les
productores de cinema pornogràfic. Els milers de metres quadrats de l'Anònima es van convertir en
una fàbrica d'enregistrar coits en sèrie, gràcies als platós modulars que permetien encabir desenes
de rodatges en les instal·lacions -la producció necessària per als temps que «es corren».
Menjadors luxosos, cuines americanes, habitacions d'estudiants, piscines... totes les ubicacions
típiques de les gravacions d'intercanvi de fluids es podien trobar a l'Anònima Studios.
Kleenex, la popular marca íntimament lligada al consum d'aquestes peces, va ser la
patrocinadora d'aquests estudis durant la seva primera etapa. Etapa en la qual pràcticament
ningú no es podia imaginar que les estrelles masculines del porno serien succionats de la
industria pels Satisfyers i les noves generacions de joguines sexuals, les quals serien les
abanderades de la segona etapa. Res sorprenent si tenim en compte que a finals de l'any 2022
ja hi havia més manresanes emparellades amb succionadors que no pas amb persones.
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