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CULTURES 

n angoixant búnquer
de maons oprimeix el
protagonista de la me-
morable The Wall mu-

sicada per Pink Floyd. De les cen-
dres de la Segona Guerra Mundial
en va emergir un món que se’ns es-
micola als dits però que, parado-
xes de la vida, ens encercla més de
mig segle després –i tres dècades
més tard de la pel·lícula– amb un
somriure i mil promeses de felici-
tat efímera. La Fura dels Baus, va-
lents com sempre, brillants i fidels
a la seva essència, escupen a la cara
fosca del contradictori segle XXI i
elaboren una contundent diatriba
contra la societat de consumidors
aferrats a pantalles de veritats lí-
quides. M.U.R.S. va exhibir di-
lluns –i es repetirà cada dia fins dis-
sabte al castell de Montjuïc (22 h,
18 euros)– tant la crítica de la
companyia cap a la inacció de la
massa com la confirmació d’alguns
temors tècnics perquè l’aposta per
crear un smartshow tenia risc.

El Festival Grec de Barcelona es
va inaugurar dilluns amb un mun-
tatge radical que va generar dos ti-
pus d’espectadors: els que hi van
acudir amb un smartphone i els
que no. Talment com en una so-

cietat, la nostra, en l’era de les
smart cities, on la identitat es cons-
trueix a partir del consum. Semblar
diferents als altres a partir de l’ac-
te comunitari de la compra im-
pulsiva. Bauman dixit.

M.U.R.S. va convidar el públic a
sentir-se partícip de l’espectacle a
través del seu dispositiu mòbil.
Calia descarregar-se una aplicació
creada per l’ocasió i connectar-se
a una xarxa de wifi sustentada en
cinc antenes que coronaven un
dels espais interiors del Castell
de Montjuïc. El recinte, alhora, es
dividia en quatre àrees regentada
cadascuna d’elles per un actor
que, com una gogó a la plataforma
d’una discoteca, prometia grans
avantatges materials i de benestar
psicofísic als espectadors, àlter
ego dels ciutadans-consumidors
de l’Occident de codis binaris.

El primer espai introduïa el vi-
sitant en l’àmbit de la Seguretat, el
gran mantra que tot ho justifica. En
el segon, Wellness i amb l’actriu
manresana Laia Oliveras d’im-
placable professora d’aeròbic, es vi-
via al ritme frenètic del culte al cos.
El tercer –El Dorado– penetrava en
el ritme trepidant i malaltís del par-
quet borsari. I el darrer, Eco, eme-
tia el benestar moral de les actituds
mediambientalment sostenibles.

En el telèfon de cada espectador,
i depenent de l’àrea per on transi-
tava, apareixien missatges –recor-

den l’obra de teatre Ego?: cap allà
anem– i s’activaven mecanismes
de realitat augmentada, entre d’al-
tres. Els responsables de l’operatiu
tècnic no podien dissimular el
neguit previ perquè no era fàcil
abastir de mitjans els 1.500 es-

pectadors presents, i no seria just
obviar que el sistema no va rutllar
al cent per cent. Qui escriu aques-
tes línies va reiniciar l’aplicació
un parell de cops. I no va ser l’únic.
Però quan els quatre àmbits van
començar a emetre música i mis-

satges simultàniament, es va crear
una atmosfera tan furera com cap-
tivadora. Amb la mirada bifurca-
da entre els escenaris i les panta-
lles, l’aire arrossegava els eslògans
que han col·lapsat el sentit comú
de la societat del benestar: la pro-
tecció en mans de l’estat (i les se-
ves oneroses agències privades); la
seducció fàcil dels cossos perfec-
tes: sexe assegurat; juga, arrisca, es-
pecula i multiplica els teus di-
ners; asserena’t l’esperit reciclant
les deixalles per fer un món més
habitable. Compra i calla.

El boca-orella i la crítica acon-
sellaran pujar a Montjuïc per en-
trar als M.U.R.S. de La Fura. Segur
que la carismàtica companyia nas-
cuda a Moià se sentirà satisfeta si,
en plegar veles, la conversa sobre
el que acaben de viure els acom-
panya una bona estona, talment
com va passar dilluns.
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Crònica

La Fura alerta del
risc de la societat
de les pantalles
Contundent crítica dels murs invisibles de

les ciutats contemporànies en l’estrena del
Grec a càrrec de la companyia moianesa



Ha estat el fenomen cinemato-
gràfic de l’any. La pel·lícula 8 ape-
llidos vascos s’acomiada demà de
la graella manresana i el Multici-
nemes Bages Centre oferirà les
darreres tres projeccions que es
podran veure a la capital del Bages
a 1 euro per sessió. «Es tracta d’un
peu simbòlic perquè el públic es
pugui acomiadar del gran èxit dels
darrers anys», explica Jordi Gon-
zález, gerent del multicinemes.
Alguns repetiran, explica, i no serà

el primer cop. Segons González, 8
apellidos vascos s’ha convertit,
també a Manresa, en la pel·lícula
amb més espectadors dels  darrers
anys, 38.000, i en un dels títols que
més han «aguantat» en la graella:
quatre mesos des de la seva estre-
na, el 14 de març passat. A Manresa
es podrà veure demà, inicialment
a la sala 7 del Bages Centre, a les
18.20, les 20.20 i les 22.40 h.

A més d’espectadors, la comè-
dia dirigida per Emilio Martínez-
Lázaro i protagonitzada per Dani
Rovira i Clara Lago és la pel·lícula
espanyola més taquillera de la
història, amb 55 milions d’euros, i
ha superat els 42 milions de Lo im-
posible de Juan Antonio Bayona.
Avatar, però, continua al capda-
vant amb uns 74,5 milions d’euros.
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El film estrella de la
temporada aconsegueix en
setze setmanes d’exhibició
38.000 espectadors



Bages Centre ofereix demà a 1 euro les tres
últimes projeccions de «8 apellidos vascos»

L’actriu manresana Laia Oliveras, en una de les escenes de l’espectacle que La Fura va estrenar dilluns

TMR

Una espectadora captura un codi amb el seu telèfon ‘intel·ligent’

TMR

Clara Lago i Dani Rovira
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Love of Lesbian actuarà la pro-
pera tardor a Manresa (la data es
concretarà les properes setmanes)
amb un nou espectacle que tindrà
la direcció escènica de Guillem
Albà. M&M Miralls i Miratges es
podrà veure a 12 teatres i auditoris
de tot l’estat i les primeres actua-
cions programades seran les con-
certades per l’associació Els Teatres
Amics, de la qual en forma part el
Kursaal de Manresa. El repertori se
centrarà en els temes més «feri-
dors» de la seva discografia. 
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El nou espectacle de
Love of Lesbian, a
la tardor a Manresa

MÚSICA

Avui s’acaba el cicle Espai Ànima,
sessions musicals en directe que
uneixen música i salut i que se ce-
lebren a la sala gòtica de l’hospital
de Sant Andreu. L’últim concert de
la temporada (19.45 h) serà a càr-
rec del grup L’Incantari, format
per Lucía Samitier i Arturo Palo-
mares que presentaran el seu nou
treball discogràfic; Échate a la mar.
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L’Incantari tanca la
temporada de l’Espai
Ànima a Sant Andreu

MÚSICA


