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ESBÓS
Dibuix d’un dels
primers estadis de
la gestació de
l’espectacle de la
Fura, encàrrec del
Tricentenari BCN
per presentar-lo
al Festival Grec
d’aquest any

Grec /LaFuraEl festival d’estiudeBarcelona s’inaugura aquest any ambunespectacle inèdit de laFura
delsBaus. ‘Cultura/s’ ha seguit la seva gestació, des de les primeres passes fins als últims assajos

Noapagueu elmòbil

SÒNIA HERNÁNDEZ

El 30 de juny, la Fura dels Baus
estrena, al castell de Montjuïc,
M.U.R.S., que es presenta com el
primer smart-show: una vivència
teatral per experimentar fins on
pot arribar l’ésser humà empès per
les promeses de les ciutats intel·li-
gents en l’actual revolució tecnolò-
gica. El muntatge, entre el teatre i
la instal·lació 2.0, també ha cridat
poderosament l’atenció perquè ha
tornat a reunir els sis directors ac-
tuals de la companyia. El seu pro-
cés creatiu es basa amb freqüència
en la destrucció de preceptes i pa-
raules desvirtuades, per la qual co-
sa és normal que, observant de
propel seuwork inprogress, s’assis-
teixi a l’aparició d’algunes veritats
essencials.

Punt de partida: la utopia. Una
smart-city és alguna cosa així com
una utopia que es fa abastable grà-
cies a la retòrica administrativa-
institucional, que la defineix com
unmodel de ciutat que segueix un
desenvolupament urbà basat en la
sostenibilitat. El progrés econòmic
vade lamàde la tecnologia, del res-
pecte mediambiental i de l’educa-
ció, que acaba revertint enuna soci-
etat més participativa i més ben
gestionada.
Una altra utopia: la primigènia

de la Fura dels Baus, que, segons
Carlus Padrissa, un dels directors i
fundadors de la companyia, era
punk, violenta i sense futur. Per ai-
xònecessitavamanifestar-se enes-
pectacles en els quals es destrossa-
ven cotxes i el públic tenia una alta
probabilitat de sortir ferit. En els
seus trenta-cinc anys d’història, la
Fura també ha desenvolupat la
seva pròpia retòrica, el llenguatge
furer, caracteritzat per la utilitza-

ció d’espais no convencionals, de
la música, el moviment, materials
orgànics i industrials, les noves
tecnologies i la interacció amb el
públic.

Dilluns a la tarda a Poblenou.Deter-
minant –almenys en aparença–
per a la producció de M.U.R.S. ha
estat la coincidència dels sis di-
rectors actuals de la Fura:Miki Es-
puma, Pep Gatell, Jürgen Müller,
Álex Ollé, Carlus Padrissa i Pera
Tantiñà; si bé Espuma i Ollé, per
tenir compromesos altres projec-
tes, treballaran a distància. Qui
qüestiona que realment es tracti
d’un retrobament ésTantiñà, un al-
tre dels fundadors. Si bé és cert
que és la primera vegada en
gairebé vint anys que firmen con-
juntament l’autoria del mateix es-
pectacle, també ho és que el seu
mètodede treball tan propi, la fric-
ció furera, no ha deixat de funcio-
nar en tot aquest temps en què ca-
da director ha desenvolupat els
seus propis projectes per tot el
món.
Habitualment, es troben els di-

lluns a la tarda a la naudel barcelo-
ní barri de Poblenou, que és la seu
de la companyia, per discutir sobre
els seus projectes. Pera Tantiñà
diu que es tracta d’un mètode
gairebé caníbal, encara que des-
prés es desdiu perquè ja no es tro-
ba còmode en un llenguatge que

considera desvirtuat per la política
i els mitjans de comunicació. La
fricció fureranoésunmètode caní-
bal “perquè noes tracta dedestros-
sar-ho tot fins a la mort”, sinó de
qüestionar les idees i les paraules
fins a reduir-les a les cendres per-
què reneixi l’au fènix.
El juny del 2013 van començar

a discutir la proposta de l’organit-
zació del Tricentenari Barcelona
1714-2014 de participar en el
Grec. Mesos després, es va incor-
porar al projecte el dramaturg
Marc Chornet, que, encara que
bon coneixedor de la trajectòria i
de la poètica furera, també va te-
nir els seus moments de perplexi-
tat en assistir a les sessions de tre-
ball de fricció.

Work in progress. A finals del mes
de gener,M.U.R.S. ja apareix com
una de les propostes més desta-
cades del programa del Tricen-
tenari BCN en la seva presentació
a la premsa. Aleshores, els direc-
tors de la Fura anuncien un es-
pectacle que, en part determinat
per l’espai on es desenvoluparà
–entre els murs del castell de
Montjuïc–, parlarà del setge i l’o-
pressió patida per l’ésser humà.

Després de les discussions dels
dilluns, es fa necessari passar a un
altre estadi del procés. Continuen
estant a l’avantguarda teatral –se-
gons Tantiñà, perquè s’ha produït
una vergonyosa institucionalitza-
ció del teatre i la cultura–, però ja
fa temps queno sónells els que sal-
ten per destrossar els cotxes, per-
què, com diu Padrissa: “Pots jugar
comMessi quanen tens vint-i-qua-
tre, però a partir dels quaranta, et
toca fer de Guardiola”. És, doncs,
el moment de trobar els actors que
hauran de ser aquests éssers opri-
mits i assetjats que viuen entre els
murs.
A finals del mes d’abril, la com-

panyia organitza un workshop in-
ternacional sobre llenguatge furer,
que finalment no arriba a celebrar-
se i es converteix en un càsting. En
aquell moment, en fer-se públic el
primer avanç de la programació
del Festival Grec, ja se sap que la
trencadora companyia de refe-
rència internacional, també en
muntatges d’òpera, obrirà el festi-
val amb un smart-show. Els furers
tambéhanpercebut com les tecno-
logies assetgen la població. Per
tant, ells, que han creat el seu pro-
pi llenguatge amb la tecnologia en
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PROVES
En el llarg ‘work in
progress’ de
l’espectacle hi va
haver un moment
per a les primeres
proves de l’aplica-
ció per a mòbil,
que es van realit-
zar a la localitat
de Moià
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CÀSTING
Els directors de la
Fura ja no salten a
escena, per això
calia un càsting
per trobar els
actors ideals per
aparèixer davant
el públic a
‘M.U.R.S’
FOTO DAVID AIROB

ASSAIG
AL CASTELL
Últims passos
del ‘work in
progress’ que
caracteritza els
espectacles
furers: assajos
in situ
FOTO XAVIER CERVERA

L’APLICACIÓ
Un element fona-
mental i imprescin-
dible en el nou
espectacle furer
serà una aplicació
per a telèfon
mòbil que perme-
trà la interactuació
del públic

una posició sempre preponderant,
es disposen a tornar a innovar i a
sorprendre.

Contesta al telèfon.Unobjectiu dels
primers espectacles de la Fura dels
Baus era que l’espectador se sentís
tan insegur, tandesplaçat i vulnera-
ble, que arribés a sentir por.Qui as-
sisteixi ara a una representació de
l’espectacle M.U.R.S. no pot des-
prendre’s del seu telèfon mòbil,
ningú no li demanarà que l’apagui
abans que comenci l’espectacle.
No s’ha de descartar que sigui ne-
cessari fer alguna trucada d’emer-
gència –encara que tant Tantiñà
com Padrissa insisteixen que les
lleis de seguretat i prevenció de
riscos fan impossible un especta-
cle com els d’abans–, però aquest
no és l’ús que s’ha pensat per a
l’aparell.
Desprésdedescarregar unaapli-

cació, cada assistent, més parti-
cipant que espectador, haurà d’ac-
tuar a partir de la informació i els

missatges que rebi al seu telèfon
mòbil. Així, la narració estarà en
contínua construcció i serà el pú-
blic, regit per criteris d’eficiència,
intel·ligència i democràcia aug-
mentades, qui determini els esde-
veniments amb la seva interven-
ció–i la mediació de la tecnologia–
i amb la seva interacció amb els
nou actors, que suposen l’ancorat-
ge bàsic de la narració.
Marc Chornet explica que es

tracta d’un espectacle multinarra-
tiu imultiespacial, on es vol experi-
mentar què succeeix quan es por-
ten a les últimes conseqüències els
conceptes que tanta felicitat pro-
metenen les smart-cities. La tecno-
logia posa, literalment, a la mà de
l’espectador la possibilitat d’esco-
llir què passarà en la seva societat i
amb els seus veïns.
Per crear l’aplicació, els furers

han comptat amb la col·laboració
del Massachusetts Institute of
Technology (MIT), el Futurelab
de l’Ars Electronica de Linz (Àus-

tria), el departament d’Open Sys-
tems de la Universitat de Barce-
lona i la Rovira i Virgili, el Tigre-
Lab i l’Institut Municipal d’Infor-
màtica de Barcelona. El 2 de maig
es va realitzar la primera prova de
l’aplicació en un acte restringit a
uns quants privilegiats, a Moià,
que també ha deixat el seu rastre a
YouTube.

El rei del castell. El procés de crea-
ció ha tingut els seus incidents. En-
tre els imponderables, les pluges
torrencials de finals de maig que
van robar una setmana d’assajos. A
començaments de juny, al castell
de Montjuïc, al fossar de Santa
Elena, molt a prop d’on van afuse-
llar el pedagog Francesc Ferrer i
Guàrdia, l’espai es divideix en qua-
tre àmbits: el de l’Ecologia, el de la
Seguretat, el dels Diners i el del
Benestar. Ja es veu els actors treba-
llant sota la direcció de Jürgen
Müller. Transiten entre els murs,
d’un àmbit a l’altre, com si seguis-

sin les instruccions d’un rei invisi-
ble que els fa cridar desesperats
“Inverteix!”, “Aquest paio és peri-
llós!” o “Lletja? Grassa?”.
També hi ha turistes al castell

de Montjuïc. No poden imaginar
que veuen, a distància, un assaig
d’una de les companyies teatrals
més conegudes internacional-
ment.Elsmés eixerits podrien ima-
ginar-ho en veure un signe clara-
ment furer: un grup d’actors arros-
seguen una plataforma amb rodes
sobre la qual hi ha algú que salta.
En aquell mateix moment, Tanti-
ñà comenta amb Chornet alguna
idea que ha sorgit durant el treball
dels intèrprets i que pot ser útil
per al text. Padrissa pren mesures
per a l’escenografia, de la qual do-
nen fe unes estructures metàl·li-
ques, mentre que Pep Gatell està
gravant un audiovisual que es pro-
jectarà en la part de l’escenari dedi-
cat a l’Ecologia.
Hi haurà algú que vulgui salvar

les balenes. Potser descobrim que
és fàcil fer-ho, des d’un còmode i
ben ambientat racó d’alguna
smart-city, i que n’hi ha prou amb
descarregar-se una aplicació al te-
lèfonmòbil. Opotser no, i condem-
nem més les castigades balenes. O
fins i tot condemnem i castiguem
el nostre veí. Qui sap el que des-
cobrirem dins dels murs. Al cap i a
la fi, l’espectacle encara no s’ha es-
trenat. |

La Fura dels Baus
M.U.R.S.

CASTELL
DE MONTJUÏC
BARCELONA

Grec Festival.
Del 30 de juny
al 5 de juliol.
grec.bcn.cat


