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El Grec es va inaugurar ahir a la
nit amb una macroestrena, amb
un macroexperiment per a ni
més ni menys que 1.600 perso-
nes i en un lloc tan carregat
d’història i d’històries com és el
castell de Montjuïc. Un macro-
experiment que es repetirà cada
nit fins al dia 5, i que va a càrrec,
això sí, d’una companyia més
que experimentada: La Fura
dels Baus, quatre dels sis direc-
tors titulars de la qual –Carlus
Padrissa, PepGatell, Pere Tanti-
ñà i Jürgen Müller– s’han tor-
nat a unir vint anys després per
muntar un d’aquells grans espec-
tacles que els ha donat a conèi-
xer arreu del món, una obra de
llenguatge furer però amb
aquest particular idioma físic
adaptat als temps que corren.
Perquè La Fura, per obrir el
Grec, ha volgut fer el que anome-
nen el primer smart xou de la

història:M.U.R.S., un espectacle
presidit pels omnipresents telè-
fonsmòbils que ens tenen absor-
bits. I el resultat ha estat divertit
com una bona gimcana en què
no es para de fer petites boge-
ries que a més, per moments,
s’assemblava molt al món actu-
al, on ens bombardegen amb tan-
ta informació que acaba conver-
tint-se en soroll incomprensi-
ble. Però l’espectacle també va
resultar decebedor per molts
perquè és clar que les possibili-
tats que ofereix la tecnologia
que es va fer servir ahir a la nit
són molt àmplies i, sens dubte,
haurien funcionat més bé amb
moltes menys persones al pati
del castell. Però els experiments
són així.
M.U.R.S. parteix de la idea

dels vells setges a les fortifica-
cions i les ciutats emmurallades
–l’espectacle s’enclava en les
celebracions del tricentenari del
1714– per reflexionar sobre què
és un setge avui, al segle XXI, al
mil·lenni de les ciutats intel·li-
gents, de les smart cities, tan
smart com aquest xou. I aquest
setge passa ara, esclar, no per
muralles físiques, sinó permura-
lles invisibles, per la tecnologia,
pels telèfons mòbils que tots te-
nim, que també són molt smart
–smartphones– i que ens perme-
ten fer-ho tot, però també servei-
xen per manipular-nos i contro-
lar-nos, com vamostrar ahir a la

nit La Fura amb un espectacle
que va deixar diversió, petites
explosions, ambulàncies, sire-
nes, telenotícies en directe, feli-
citat, divisió i repressió. I una
mica d’aigua i farina, encara que
van dir que no n’hi hauria.
Elmacroexperiment –i ho era

en tots els sentits, perquè fins
ahir només s’havia assajat amb
400 o 500 participants per ses-

sió, menys d’un terç dels que
ahir van omplir el castell de
Montjuïc– requeria que tots els
participants es descarreguessin
almòbil una aplicació que es po-
dia trobar a la botiga Android o
bé que es podia baixar allà ma-
teix, al castell, on la cobertura
no és bona i van muntar un ra-
dioenllaç per tenir senyal i tam-
bé una xarxa de wi-fi privada

per a l’espectacle. Durant els pri-
mers vint minuts, la gent anava
entrant i la convidaven a baixar
l’aplicació si no ho havien fet i
els organitzaven per grups que
després recorreran l’espai del
pati de SantaHelena, que està di-
vidit gràcies a pantalles en qua-
tre ambients típics de les smart
cities actuals: la salut, l’econo-
mia, l’ecologia, la tecnologia... I

comencen a arribar missatges
als mòbils. Hi ha uns àmbits en
què la gent es pot fer fotos que
apareixen a les pantalles, en un
altre àmbit comencen a ballar,
en un altre poden fer pujar o bai-
xar la borsa. El mòbil pot dema-
nar-te que giris sobre tu mateix
o que cridis. Mitja hora de dinà-
miques divertides, molt agrada-
bles i en què es crea bon ambient
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En la primera cita te hablo
de Open Windows y te
enseño una crítica buena.

Hace 30 años que el 60% de los licenciados en
Historia del Arte son mujeres, pero el 80% de
los conferenciantes@museothyssen sobre arte
pop son hombres. No es cuestión de tiempo.

Una nueva frase útil esta semana:
Social Justice Warriors no pueden
perdonar a Shakespeare por tener
la osadía de ser blanco y varón.

Javier Celaya Consultor cultural

Entristece ver la cantidad de
editores que hacen declaraciones
en anónimo por miedo a posibles
represalias...

#tuitsdecultura Nacho Vigalondo Cineasta
@vigalondo

Laura Freixas Escritora

tot i que la gent es cansa aviat
d’interactuar amb les pantalles.
De sobte es produeix una ex-

plosió i comença el joc del setge
de les noves tecnologies. Les
portes del recinte a l’aire lliure
es tanquen, arriba una ambulàn-
cia a buscar els ferits, es retrans-
met en directe tot el que ha pas-
sat per a les notícies, es busquen
culpables, i la gent acaba dividi-
da per grups segons el color que
rep al seumòbil.Hi haurà execu-
cions –i actors de La Fura entre
el públic, esclar– i als grocs se’ls
dirà que són la bona gent en dis-
cursos molt semblants als de
Bush amb l’Iraq. Però finalment
hi haurà un atac al sistema. A un
sistema que, diu el mòbil, cal re-
iniciar. A les pantalles aparei-
xenmissatges dels espectadors i
mentre alguns diuen que s’han
divertit molt, d’altres escriuen
que encara bo que no han pagat.
Així es va acomiadar l’inici del
Grec ahir a la nit.c

@LauraFreixas

JUSTO BARRANCO
Barcelona

R
epresenten gairebé
mig segle d’història
del rock i avui desem-
barquen a Barcelona,

a L’Auditori (21 hores), amb disc
nou sota el braç. Un treball que
es publica el 8 de juliol sota un
dels seus títols habituals: Chica-
go XXXVI: Now. I els temes del
qual empenyen a viure l’ara i
l’aquí, que és elmoment del can-
vi, perquè el futur no el conei-
xem, diuen les seves lletres.
Sons àrabs i brasilers alimenten
alguns dels potents nous temes
d’aquesta banda nascuda el 1967
que va introduir el jazz en el seu
rock –una banda de rock and
roll amb trompa, com es defi-
nien– i que va tenir una etapa ini-
cial més experimental i política
abans d’arribar a les balades que
els caracteritzarien més tard,
com If you leave me now. Walter
Paradaizer, James Pankow, Lee
Loughnane i Robert Lamm for-
men part del grup des del 1967,
però és el cantant i baixista Ja-
son Scheff, que va substituir
Peter Cetera fa 28 anys, el que
parla amb La Vanguardia.

Què interpretaran en el con-
cert de L’Auditori?
La majoria dels temes seran les
nostres cançons més conegudes,
que creiem que és el que vol la
gent, escoltar els temes amb què
han crescut, que els han acompa-
nyat. Hi haurà dos temes com a
màxim del nou àlbum. Preferim
cançons que la gent conegui bé,
temes que la tornin boja. Que el
concert sigui com obrir el teu

diari personal i experimentar el
que senties quan estaves a batxi-
llerat i li vas demanar sortir a
una noia.

Al seu nou àlbum es parla de
viure el moment, d’amor, polí-
tica... Com ho definiria?
L’àlbum parteix sobretot de
l’empenta de Lee Loghnane, que
hi ha estat molt a sobre i que ara
que tots vivim en llocs diferents
vamuntar una unitatmòbil d’en-

registrament mentre anàvem de
gira, d’una banda a l’altra, perme-
tent-nos treballar a les habita-
cions dels hotels o en sales dels
concerts. I gràcies a la tecnolo-
gia, ha estat un èxit. Now crec
que parla de fer del món un lloc
millor, d’il·luminar-lo.

I de fer-ho avui.
Temes comNowparlen quemol-
tes vegades estem ancorats en el
passat o en somnis de futur i que
l’important és viure el moment.
Americapromou que tots ens in-
volucrema construir el país aquí
i ara, veient el que està mala-
ment i no deixant que passi el
temps ni pensar que ja n’hi hau-
rà d’altres que ho solucionin. I
Naked in the garden of Allah,
amb els seus sons àrabs, és un te-
ma sobre comprendre, sortir del
teu ambient acollidor i provar
de veure que tots som iguals.

És un bon moment?
Als seixanta van passar moltes
coses, hi va haver molts canvis a
la música, amb noms com Janis
Joplin i Jimi Hendrix. Semblava
un renaixement. Crec que ara,
després del període de prosperi-
tat i opulència, és molt interes-
sant veure què sorgeix. Estic
molt content de tenir una veu.c

Richard Dawkins Biólogo i escriptor
@RichardDawkins@javiercelaya

www.lavanguardia.com

A Tom Jones el diverteix que
li recordin que es deu a ell la
moda de llançar roba interior
a l’escenari. Però també és
conscient que ni els temps, ni
de bon tros els nous espais
pels quals es mou ara no es
presten a aquestes pràcti-
ques. Tot i així, sorprenia
veure ahir a la nit a les plàsti-
ques cadires dels regis jar-
dins de Pedralbes un públic
tan prudent i transgeneracio-
nal escoltant els èxits eterns
del que va ser amic de Frank
Sinatra i Elvis Presley. Tot-
hom contenia els malucs amb
Burnin hell i Mama told me
not to come, amb què Jones,
ahir de blau a joc amb la seva
mirada, va encetar la nit. Pe-
rò els va resultar ja del tot
inevitable a les deu i vint en
punt. Va ser aleshores quan
el Tigre de Gal·les es va
llançar amb el seu Sex bomb
demostrant que la veu li
aguanta, però el cos també.

I ja no hi va haver marxa
enrere. Les files d’honor
ocupades per Josep Carreras,
Màrius Carol, Josep Oliu,
la família Juvé i Camps,
Fathallah Sijilmassi i una
llarga llista de clients vip con-
vidats per Chopard (amb els
Schoefel al capdavant) van
aplaudir amb fermesa aquest
artista que, com els bons vins,
sembla que va millorant a
mesura que passa el temps.
I ell, Tom Jones, que després
de telonejar aquest any Mor-
risey a Los Angeles, està im-
mers de ple en la seva enèsi-
ma gira europea, va anar a
totes en el repàs dels seus
èxits. Es va fer esperar l’It’s
not unusual. I encara més la
seva versió explosiva del Kiss
de Prince, que va reservar
per al penúltim bis. El reper-
tori va retenir els bessons
Torres, que van canviar la
jaqueta de xef per la també
habitual caçadora rockera i
van compartir entusiasme
amb Toni Clapés i un públic
que va entendre una vegada
més l’eterna popularitat de
la veu de la nit.

TENIU MÉS INFORMACIÓ SOBRE
EL FESTIVAL GREC A

Refrenant elsmalucs

Una imatge promocional de la banda

Tom Jones va fer un repàs del seu repertori d’èxits
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Margarita Puig

Jason Scheff, cantant i baixista de Chicago

“Volemqueelsnostres concerts
siguincomobrirundiari personal”
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