
El Festival Grec de Barcelona
viurà aquesta nit el tret de sortida
amb una de les inauguracions més
imprevisibles dels darrers temps. La
companyia moianesa estrena el
festival al castell de Montjuïc amb
M.U.R.S., un espectacle sobre els
setges invisibles en les ciutats con-
temporànies que els creadors de-
fineixen com el primer smartshow
de la història. Un muntatge sobre el
concepte de llibertat en les ano-
menades urbs intel·ligents del se-
gle XXI que el públic podrà gaudir
en plenitud si es descarrega una
aplicació al seu smartphone.

La fortalesa militar guanyada
per a l’ús civil serà l’escenari per on
discorrerà aquest nou invent de
La Fura. L’actriu Laia Oliveras (Man-
resa, 1977) serà una de les respon-
sables de conduir els espectadors
pels espais disposats en el recinte.
«No havia treballat mai amb la
companyia», explica la polifacèti-
ca artista bagenca, «tot i que els ha-
via deixat currículum en altres oca-
sions», afegeix. «A la seva pàgina
web vaig veure que convocaven un
càsting per a actors de teatre físic,
ballarins i gent de circ, i vaig pen-

sar que jo complia tots els requisits»,
apunta Oliveras. Dels tres centenars
d’aspirants «van fer una primera
preselecció de cent vint persones i,
finalment, vam quedar els nou fi-
nalistes que vam entrar a formar
part de l’espectacle».

M.U.R.S. és una idea que La
Fura ha anat mastegant durant un
any, però «nosaltres hem assajat tan
sols un mes», comenta la manre-
sana, conscient des del primer dia
que «calien actors forts, perquè el
treball que es demana requereix re-
sistència».

La companyia bagenca no dei-
xa mai indiferent i en aquesta oca-
sió les expectatives són altes. La
Fura transformarà el castell de
Montjuïc en el territori d’una ciu-
tat intel·ligent –és a dir, altament tec-
nificada en benefici dels seus ha-
bitants– que oculta en la seva iden-
titat les barreres que s’alcen en les
anomenades societats lliures. Es-
claus de les pantalles, els ciutadans
de les metròpolis del segle XXI re-
viuen en la seva pell i en unes con-
dicions diferents un setge com el
que, fa tres-cents anys, van patir els
vilatans de la capital catalana. En
aquesta confluència de vivències

s’ubica l’encàrrec pel Tricentenari
que La Fura va rebre de l’Ajunta-
ment de Barcelona, considerada la
quarta smart citydel món, segons
els rànquings.

El Festival Grec s’inaugura més
amunt del teatre que en porta el
nom i s’enfila fins al castell de
Montjuïc per aplegar un màxim
d’un miler i mig d’espectadors en
cada funció. El muntatge exigeix
«molta sincronització», en parau-
les d’Oliveras, integrant d’un equip
d’una trentena de persones que no
tan sols vetllarà per la qualitat ac-
toral del producte sinó també per
la seva solidesa tecnològica, amb
projeccions audiovisuals i l’ús de
l’esmentada aplicació per a telefo-
nia mòbil connectada a una xarxa
wifi exclusiva de M.U.R.S.

«A l’inici, el públic haurà de fer
un recorregut pels quatre espais de
l’espectacle –seguretat, wellness,
borsa i economia i ecologisme–

per assegurar-se que no hi ha cap
problema amb la connexió. A par-
tir d’aquí, el públic s’anirà movent
i interactuant... però ja no es pot re-
velar res més», explica l’actriu man-
resana, que adverteix, però, que
«tothom té clars els referents de La
Fura. Per tant, és d’esperar que
passin coses sorprenents».

La trajectòria de Laia Oliveras
s’ha escrit fins al moment amb
projectes «molt diferents entre si».
Ha tastat el teatre de text en mun-
tatges com Deixeu-me un tenor,
una producció de La Bodega que va
dirigir Teti Canal al Kursaal; i el K.
L. Reich. Home vs Campescrit i di-

rigit per Ivan Padilla, a l’equipament
manresà, i on Oliveras mostrava les
seves aptituds vocals. També va
cantar en el cor de veïnes de La casa
de Bernarda Alba que va muntar
Lluís Pasqual al Teatre Nacional
amb Núria Espert i Rosa Maria
Sardà i Nora Navas, i en el musical
Les trifulkes de la katalanatribu.Ha
exhibit els seus dots circenses al Cir-
cus Cabaret, a l’Astoria barceloní; i
en el De pas del manresà Jordi
Purtí, per citar dos exemples re-
cents.

M.U.R.S.és una creació de con-
sum barceloní que La Fura trans-
portarà posteriorment a altres lo-
calitats fora del país. «Pel que sé, de
moment, anirem a Madrid a l’agost,
i al setembre crec que a l’estranger»,
explica la bagenca, acostumada
com tants altres treballadors de
les arts escèniques a viure pendent
del calendari en un ofici tan apas-
sionant com inestable.
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La Fura dels Baus
delata les barreres
invisibles de les
ciutats intel·ligents

La companyia moianesa inaugura avui el
Festival Grec a Montjuïc amb un espectacle en
què participa l’actriu manresana Laia Oliveras



L’espectacle de La Fura dels Baus transformarà el castell de Montjuïc en una ciutat intel·ligent

LA FURA DELS BAUS

ins els aparells elec-
trònics més mo-
derns –o aquests més
que qualsevol altres–

arriben a un punt en què els toca
recarregar bateries per tornar a

funcionar a ple rendiment. 
I això és precisament el que li

toca fer en les properes setmanes
al festival Manrusionica, que, des-
prés d’omplir durant tot el cap de
setmana el centre de Manresa de
concerts i activitats amb la música
electrònica com a protagonistes, di-
umenge a la matinada va abaixar
el teló de la seva quarta edició.  

La darrera de les nits del festival

va començar, dissabte al vespre,
amb l’obertura de les activitats a
l’escenari Jägermeister, situat a
l’esplanada de la plaça de la Re-
forma de la capital del Bages. 

Una vetllada de la qual la basí-
lica de la Seu, customitzada per la
projecció del logotip del cérvol
patrocinador a la façana del tem-
ple en un equilibri entre allò sagrat
i el seu equivalent profà, en va ser

testimoni d’excepció. 
Un testimoni que va viure de pri-

mera mà des de les primeres ac-
tuacions de la jornada fins a la
traca final a càrrec del duet
MSND –sigles de Master System
Never Died –, que van tancar l’es-
cenari amb una explosiva sessió
amb una Patum electrònica in-
closa. 

Abans d’aquests, la plaça ja ha-
via vibrat amb la presència de caps
de cartell com els veterans Robert
Lamart i Modek, afermats, ambdós,
des dels altars de la música techno,
que van portar fins a la Catalunya
Central els espectacles que els han

situat en l’agenda de les principals
cites del calendari electrònic més
enllà de les nostres fronteres. 

Un cop els llums de la plaça es
van encendre per marcar el punt fi-
nal al programa, la festa es va des-
plaçar fins a l’emblemàtica sala
manresana El Sielu per encarar, de-
finitivament, la recta final del fes-
tival d’enguany, amb les sessions
d’Àngel Molina, The Requesters i
Burningmax com a principals re-
clams per al públic. 

Tota una manera d’acomiadar el
festival d’enguany, tot fent boca per
a la que, en principi, haurà de ser
la cinquena cita de la ciutat amb els
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Crònica

Una Seu customitzada, testimoni de la
traca final de la Manrusionica d’enguany  

L’ESPECTACLE

 LLOC: castell de Montjuïc. Barcelona. 
� DIES: des d’avui i fins al dia 5 de juliol.
A les 22 h. � ENTRADES: 18 euros. Venda
a la pàgina web http://grec.bcn.cat

M.U.R.S.
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ARRENCA EL GREC El festival de música i arts escèniques que se celebra cada juliol en diferents espais de Barcelona comença aquesta nit al
castell de Montjuïc amb un nou espectacle que porta la firma de La Fura dels Baus. El muntatge, que es podrà veure a l’antiga fortalesa militar al
llarg de la setmana, fa una crítica als setges invisibles que pateixen els ciutadans de les metròpolis contemporànies a través dels ginys tecnològics
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