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c a r t a s
Podemos...
Morder
La derecha del país, la aca
para el Partido Popular, al 
cual no le gusta oír el discur
so de Pablo Iglesias y su em- 
puje, que el Gobierno inten
ta desprestigiar, profiriéndo- 
le ataques indiscrim inados 
valiéndose de la Razón. 
ABC, la Cope y Faes, en los 
que le tachan su afinidad 
chavista y relación con el en
to rno  de ETA, queriendo 
desprestigiarle en su ascen
dente popularidad.

En IU destaca otro joven 
llamado Alberto Garzón, 
que se suma al revuelo del 
PSOE con tres candidatos a 
su secretaría general: Pedro 
Sánchez, Eduardo M adinay 
el mayor losé Antonio Pérez.

Pero al PP ahora le preo
cupan Podemos y su líder, 
Pablo Iglesias, profesor uni
versitario con escaño en el 
Parlamento Europeo que ha 
renunciado a su salario, 
cuya indum entaria  y apa
riencia física nada tienen 
que ver con la ropa ostento
sa y corte de pelo de la ma
yoría de los d iputados del 
Congreso y de la Eurocáma- 
ra.

Aquí y a llí le hemos visto 
y oído denunciando las 
mentiras y corrupciones del 
b ipartid isrno español, que 
ignora predicar con el ejem
plo al ver un crecimiento v ir
tual de la economía que en 
la calle no es tal porque per
vive la pobreza incluso con

muchos asalariados que tra
bajan más y la mayoría co
bran menos.

Los desahucios, el paro, la 
emigración de jóvenes l i 
cenciados y profesionales 
especialistas, el “cuento ta
rifario” de las eléctricas, un 
55 por ciento de "n in i" juve
n il sin futuro por más que la 
ministra señora Fátima (sin 
milagro) diga que se están 
creando nuevos empleos, 
sin matizar que son contra
tos basura de horas o un día 
de trabajo y luego al Inem... 
Si van claro.

Y aún me quedo corto 
con mis apreciaciones, pero 
yo confío en que la form a
ción Podemos, seguro que

con sus defectos; el PSOE, 
en franca evolución renova
dora, e Izquierda Unida, ex
pectante con su discurso so
cial demoledor, van a ser 
quienes en un breve perio
do de tiempo empiecen a 
cambiar toda nuestra fa lli
da y desacreditada política.

Uuís Vinuesa Serrate

Otro traspié 
de Eduardo Madina
U  pataleta del candidato a 
secretario general del PSOE 
Eduardo Madina, al deman
dar que se desvelara la pro
cedencia territo ria l de los

avales, no le deja en dema
siado buen lugar, pues de
muestra debilidad frente a 
su oponente más directo y, 
lo que es peor, revela que no 
se fía lo más m ínim o del 
aparato del partido, siendo 
él uno de sus más eximios 
miembros.

.Además, el resultado de 
su petición no le favorece 
precisamente a él, sobre 
todo si se tiene en cuenta 
que en el País Vasco, su fe
deración, el más votado fue 
Pedro Sánchez. O sea, no 
sólo la comunidad autóno
ma de Andalucía le da la es
palda.

Xus D Madrid
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Un país sense govern

H o confesso. La ració diària, setmanal i mensu
al de “consulta” o “procés" em comença a can
sar. Especialment els dimarts, després de la 
buidor de la roda de premsa setmanal en què 

el Govern català explica (en teoria) com governa. Però no 
és només el Govern, també el Parlament, perdut vés a sa
ber on, infin itam ent lluny de la vida real.

Crec que els símptomes que començo a notar no són de 
desinterès, en absolut. És saturació. Cada dia el mateix 
menú, potser no cansa els que mai no en tenen prou d ’una 
cosa, però als que voldríem viure una vida en diverses d i
mensions ens acaba sortint per les orelles. Sobretot quan 
tot s'acaba reduint a un torrent embafós de paraules i més 
paraules, de tàctiques i tactiquetes, de jugades i jugadetes, 
de declaracions amunt i avall, de titu lars per a la història 
que només duren unes hores. EI dimarts, cada setmana, és 
el dia clau: t’adones que tenim un Govern dedicat només

a fer números, a retallar d ’on pot i d ’on li manen (això des
equilibra i descentra, és just reconèixer-ho), a m im ar i fer 
favors a la casta catalana i a donar voltes i voltes a la con
sulta i a totes les febleses que arrossega. I, del Parlament 
català, ja n i en parlem: és tan superflu com el Congrés dels 
Diputats. Normal: la política espanyola és així i això inclou 
la catalana, que és idèntica, agradi o no admetre-ho. Con
sulta, consulta i més consulta. I la pregunta, amb totes les 
seves fantasioses variants. No passa res més? No es pot fer 
res més? No hi ha manera d'estar més a prop de la gent? D i
uen que sí, que ho fan, però van amb el p ilo t automàtic. 
Qui dia passa, any empeny. Evidentment, almenys per als 
demòcrates de veritat, la consulta és fonamental, impres
cindible. I si hi hagués pensament estratègic, en comptes 
d’improvisació, m illor encara. Però només és una faceta de 
la realitat enmig d ’un món que canvia acceleradament. A 
pitjor. I qui no entén com canvia acaba quedant fora de joc.

“M.U.R.S.”, de la 
Fura dels Baus

JOSÉ A N TO N IO  
AGUADO

A Fura dels Baus ha obert el Festival 
Grec d ’aquest any amb un espectacle 
on els m òbils són l ’eina fonamental 
amb què treballa el públic. L’obra es diu 

"M.U.R.S.” i es representa al Pati de Santa Helena del 
castell de Montjuïc després que els integrants de la 
Fura dels Baus (Pep Gatell, Carlus Padrissa i PeraTan- 
tiñá) s’hagin reunit després de 20 anys per crear l ’es
pectacle. Amb aquest muntatge la Fura torna als es
pais no convencionals i al ‘ llenguatge furero" basat 
en l'acció, la imatge i la música alhora que compar
teix l ’espai escènic amb el públic i amb l ’espai v irtu 
al del seu ordinador portàtil, la seva rablet 0  el seu 
mòbil. L’espectacle està dividit en dues parts: a la pri
mera, es mostraran al públic diferents aspectes de 
les "smart cities" i, en la segona, el púb lic  prem el 
control dels seus mòbils, assenyalant les fronteres 
entre la llibertat individual i la privacitat.

Des que es va fundar, la Fura dels Baus és un grup 
de teatre urbà que busca un espai escènic diferent 
del tradicional i unes formes de fer noves d’investi
gació com passa en aquesta ocasió, on el teatre 
s’acosta al món dels mòbils, el de la  w ifi i dels dom i
nis de la nova realitat virtual. La base del seu treball 
està formada per una gamma de recursos escènics 
que inclouen música, moviment, investigació cien

tífica, noves tecnolo-Es la primera 
vegada que 
el públic no 
mira l’escenari; 
sinó a la 
pantalleta 
il·luminada 
del seu mòbil

gies, ús de materials 
naturals i industrials i 
la im plicació  de l ’es
pectador directament 
en l’espectacle, quan 
arriba al teatre l ’es
pectador no seu en 
una confortable cadi
ra, en aquesta ocasió 
no para de cam inar 
pels tres espais escè
nics. Tot està dominat 

per una creació col·lectiva on l ’actor, públic, mòbil i 
els autors són una mateixa entitat. La Fura concep 
aquest experiment com una cosa sensorial augmen
tada per la força dels actors, la música, les projecci
ons en vídeo, els actors pujats a uns pòdiums temà
tics des del culte al cos fins a la zona ecològica pas
sant per l ’espai de la fortuna. El principal propòsit 
furer: trencar la quana paret amb els valents espec
tadors i crear una realitat nova dintre del mòbil. L’es
pectador connecta el seu m òbil a la modalitat tipus 
avió i es connecta amb la xarxa w ifi de la Fura, es des
carrega el seu programa i ja està preparat per a l ’aven
tura. Entre les extraordinàries habilitats de la Fura 
dels Baus hi ha la de fer llum  sobre la nostra realitat 
plena de places amb gent indignada pel culte al cos, 
per la sobrevaloració de l ’èxit econòmic i sobre la 
destrucció del planeta amb plàstics. la  gran quanti
tat de gent que vam anar-hi el dia de l’estrena va gau
d ir d ’un ambient festiu, la gent participava amb to
tes les activitats amb ganes de gresca, sobretot la gent 
jove.

És la primera vegada que el púlfiic no mira l ’esce
nari sinó la pantalleta il·luminada del seu mòbil, en 
aquest sentit s’ha de d ir que la Fura dels Baus conti
nua amb la seva lín ia  de noves tendències amb 
aquest “smartshow”, el costat negatiu és la manca 
d'una dramatúrgia adient que fa que el públic surti 
amb un sabor agredolç a la boca.
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