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No hi ha millor manera
d’evocar el setge a què va
ser sotmesa la Barcelona
del 1714 que preguntar-se a
quins setges visibles o una
mica més ocults estem sot-
mesos els barcelonins d’avui
en dia i a quins nous rep-
tes assetjadors s’hauran
d’enfrontar els ciutadans
del futur. I per això ma-
teix, a l’hora d’apuntar-se a
les celebracions al voltant
del Tricentenari, els fure-
ros reunificats per a l’ocasió
(aquest és el primer espec-
tacle des de fa molts anys en
què els directors originals
de la companyia han tor-
nat a ajuntar forces) s’han
plantejat no pas una recons-
trucció èpica amb vestuari
d’època, sinó un futurista i
mogut viatge cap a les smart
cities de demà mateix. No
diuen que la sempre enrot-
llada Barcelona també s’es-
tà posicionant la mar de bé
en aquesta categoria? Doncs
que sigui alhora Barcelona
la ciutat que aculli el primer
smartshow de la història,
que així és com els fureros
qualifiquen la proposta amb
què el Grec 2014 es posa en

marxa. I naturalment, i tal
com ens indica la compa-
nyia, per gaudir a fons del
viatge cal disposar d’un te-
lèfon intel·ligent i, abans de
pujar al castell de Montjuïc,

descarregar l’aplicació dis-
senyada per anar seguint els
esdeveniments escènics pels
cinc espais de representa-
ció que s’han ubicat dins el
recinte. En altres temps, la
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La Fura dels Baus ens proposa un peculiar ‘smartshow’ futurista.

Fura feia que el públic dels
seus espectacles s’anés des-
plaçant a cop d’ensurts i cor-
redisses. Ara, com veieu, ho
fa utilitzant a aquest efecte
les tecnologies més sofis-
ticades; només cal dir que,
per confeccionar aquesta
proposta, ha comptat amb
la col·laboració dels depar-
taments tecnològics de dues
universitats catalanes i del
Futurelab de la ciutat austrí-
aca de Linz. Però que ningú
s’enganyi: en el seu cas, la
tecnologia és un instrument
que serveix per denunciar
també l’ús malvat i manipu-
lador que se’n pot fer. Abans,
com a mínim, les ciutats que
eren assetjades sabien que
ho estaven. Però en el fu-
tur pot ser que ni en siguin
conscients del tot, perquè
els mitjans utilitzats per a
l’assetjament poden arribar
a manipular la veritat i la
mentida fins a límits abans
inimaginables.
Per identificar els paranys,

cal tenir molt criteri i molta
informació. I per ser capa-
ços encara de mantenir un
cert esperit de revolta, mol-
ta capacitat de reacció. Tot
plegat sense oblidar que,
com ens diu la Fura, tots no-
saltres som alhora potenci-
als repressors i potencials
reprimits. Tant de bo que
aquest smartshow en ajudi a
trobar instruments de reac-
ció, quan les coses vinguin
encara més mal dades!


