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Sinéad
O’Connor
actua avui
al Palau

Stan Lauryssens
publica un llibre
sobre Dalí on
és difícil trobar
alguna veritat

Dalí com
a pretext
per fer-se
un nom

La irlandesa, que
no havia cantat
mai a Barcelona,
repassarà tota la
seva carrera

L’‘off’delGrecesdilueix
El projecte d’una oferta alternativa oficial al cartell del Grec, que tenen tots els
festivals europeus, queda en poca cosa i revifa el programa propi de cada sala

Teresa Bruna
BARCELONA

La majoria de sales del cir-
cuit alternatiu de Barcelona
han renunciat a formar part
de la Torna del Grec, la pro-
postaalternativaalaprogra-
mació del festival d’estiu. Ri-
cardo Szwarcer, director ar-
tístic, havia avançat, a la
passada edició, que tindrien
“converses perquè aquestes
propostes tinguessin una
altra dimensió en el futur”.
Però a la presentació del
programa d’enguany va

puntualitzar: “No han d’en-
trar en un programa especí-
fic pel fet de ser alternatius
sinó al mateix Grec en fun-
ció dels projectes. Si prefe-
reixen ser un off, no té sen-
tit incloure’ls al Grec. Amb
moltdedolorhededirqueal
que proposava la Beckett no
hi hem arribat en recursos”.

Amb tot, hi haurà Torna.
Julio Álvarez, director del
Tantarantana, és un dels
que hi participen: “La
Torna és el resultat de
sumar esforços i organitzar
una programació conjunta-

ment. Jo no hi he renunciat
i l’hem preparat amb
l’Antic Teatre i el Teatre del
Raval. La novetat és que
s’hi incorporen quatre sales
de música”.

L’estiu a les alternatives
El Brossa Espai Escènic es-
trena Dos de dos, en copro-
ducció amb el TNC. És la se-
gona obra d’Albert Mestres
dins del projecte T6 i desco-
breix un cabaret multicul-
tural a partir dels records
d’una parella formada per
un excasteller i una dona

que freqüentava La Palo-
ma. La interpreten Teresa
Urroz i Jaume Bernet. Diri-
geix Joan Castells. Mestres
és considerat un creador
sorgit de l’univers brossià.

La Nau Ivanov, seu de la
FEI (Federació Escènica In-
ternacional), també ha des-
aparegut del projecte de
“descentralitzar el Grec”
que Szwarcer projectava fa
un any. Però el FEI recupera
la creació col·lectiva Fairy,
una reflexió sobre la vigèn-
cia dels contes de fades, que
va fer guanyar a Carme Por-

taceli i a Toni Martín el Max
al Millor Autor Català. Amb
Lluïsa Castell, Gabriela Flo-
res, Llorenç González, Car-
lota Olcina, Albert Pérez i
Jacob Torres, direcció musi-
cal de Dani Nel·lo i movi-
ment de Marta Carrasco. A
partir del 19 de juny.

La Sala Beckett tira enda-
vant amb un altre projecte:
N&N (Núria i Nacho). Una
parella jove busca pis a Bar-
celona. És un text de Marc
Rosich,quedirigeixAntonio
Calvo i que interpreten,
entre d’altres, Alícia Gonzá-

lez Laa, Jordi Andújar i Qui-
met Pla. La veurem del 26
de juny al 27 de juliol.
Paral·lelament i coincidint
amb les dates (del 5 al 13 de
juliol), l’Obrador de la Bec-
kett es trasllada a Argela-
guer amb els III Seminaris
Internacionals de Drama-
túrgia. Aquest any compten
amb una presència estel·lar:
el dramaturg, guionista i di-
rector de cinema nord-ame-
ricà Neil LaBute. Per altra
banda, Toni Casares és a
Milà en un cicle de lectures
de dramatúrgia catalana, en

El Teatre Grec acollirà aquest any la meitat de l’aforament del festival d’estiu, que ha optat per una descentralització als grans equipaments com el Museu Picasso, el CCCB, el Liceu i el Palau■ XAVIER BERTRAL
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L’Esclat Gospel Singers amb la Big Mama inauguren les nits temàtiques al Teatre Grec ■ MAS I MAS

Albert
Mestres (a
dalt) és l’autor
de ‘Dos de dos’,
coproducció
del TNC i l’Espai
Brossa. A
l’esquerra, una
foto de ‘Fairy’,
un premi Max
d’autor que
recupera la FEI
■ DAVID RUANO

ocasió de les representaci-
ons de Chiove, (Plou a Bar-
celona) de Pau Miró, que
acabaderebreelPremide la
Crítica Italiana, al Piccolo.

La Sala Muntaner és
l’única Alternativa present
al Grec. Però ha estat per
pròpiavoluntat: “Ofereixo la
sala al festival per si, per la
mida, els interessa. Si és
així, hi entrem en qualitat
de coproducció. En aquest
cas, han estat Q-Ars Teatre,
amb qui tenim molt bona
sintonia, els que la porten al
Grec”, ens diu Josep M. Coll,
director de la sala. Es tracta
deBenefactors,deFrayn,di-
rigida per Manuel Dueso. La
veurem del 9 de juliol al 3
d’agost.

L’Avantime
El Versus Teatre i el TGB
opten per l’Avantime, una
plataforma independent de
tres mesos de durada. Els
seus tres escenaris s’ompli-
ran de musicals i teatre de
text de diferents registres
i autories. “És el nostre mi-
nifestival. A l’agost no tin-

drem competència!”, diu
Ever Blanchet, director de
les dues sales, que confir-
ma el seu compromís amb
els creadors i emprenedors
vitals, creatius i arriscats.

La primera estrena és
Èdip, 1, 2, 3, 4, dirigida per
Josep Galindo amb drama-
túrgia de Pablo Ley (Ver-
sus, 17 juny), una proposta
transgressora fidel als con-
tinguts de les tragèdies gre-
gues. Segueix el musical
Cançons per un nou món,
de Jason Robert Brown
(TGB, 18 juny), un viatge a
través de les decisions que
ha de prendre l’ésser
humà, amb Anna Vallde-
neu, Irene Hernández,
Marc Pociello i Marc Mateo.
El programa continua amb
propostes com Quina vida,
amb Roger Pera; dues
peces de Josep Pere Peyró:
La parella és... (musical),
que dirigirà Joel Fripp, i La
tanca; Un manicomi a
Goa, amb Mingo Ràfols i
Mercè Managuerra i Segu-
retat, de Carles Mallol,
entre d’altres. ■

Agostmusicalal
teatredeMontjuïc

El Mas i Mas Festival converteix l’escenari del Grec en
una plataforma per a artistes de l’escena catalana

Raquel Font
BARCELONA

Amb l’objectiu d’omplir de
música l’agost, un mes en
què la ciutat de Barcelona
queda deserta d’activitat
musical, el Mas i Mas Fes-
tival amplia aquest any la
seva oferta amb la incor-
poració d’un nou escenari
tan propi de l’estiu com el
Teatre Grec. “Feia cinc
anys que ho demanava”,
explicava ahir Joan Mas, i
finalment l’Ajuntament ha
decidit cedir-li per desen-
volupar, conjuntament
amb el Clap de Mataró,
una programació musical
que vol ser una plataforma
per a grups de les escena
catalana que normalment
no tenen l’oportunitat
d’actuar en escenaris com
aquest. Des del 6 fins al 31
d’agost hi haurà dues actu-

acions diàries a l’aire lliu-
re, una a les 20 h i l’altra a
les 21.30 h, dels millors
grups catalans de l’actua-
litat. Seran nits temàti-
ques: els dilluns es progra-
maran concerts de jazz,
els dimarts hi haurà funk,
les nits de dimecres esta-
ran dedicades al pop indie,
el rock serà els dijous, di-
vendres tocarà la world
music i el cap de setmana
se’l repartiran el flamenc i
el folk.

El millor del país
El gospel serà el protago-
nista de la nit inaugural
d’aquesta nova programa-
ció musical al Teatre Grec
de la mà dels Gospel Mes-
sengers, una formació bar-
celonina que reuneix al-
guns dels joves valors del
gènere. La vetllada l’arro-
donirà una proposta molt

nova de l’escena del gospel
català: l’Esclat Gospel Sin-
gers encapçalat per la Big
Mama. Entre la resta de
grups que passaran aquest
agost pel teatre de Montju-
ïc, hi ha Névoa i Miquel Gil,
At Versaris i Ass Trio, Miya-
gui i Camping, Madee i The
Unfinished Sympathy,
Sanjosex i Guillamino, Giu-
lia Valle i La Candombera,
i una gran nit de jazz amb
el saxofonista Llibert For-
tuny, el baixista Gary Willis
i el bateria David Gómez.

Als jardins del teatre, a
més, s’instal·laran unes
quantes paradetes on es
podran adquirir creacions
de nous dissenyadors, des-
cobrir experiments sonors
de DJs i disfrutar de bon
menjar. Tot plegat per un
preu popular: 10 euros l’en-
trada, que també inclourà
una cervesa. ■

Altres escenaris
150 concerts en
cinc espais
diferents
A les actuacions que es faran
al Grec s’hi han d’afegir les
dels altres quatre escenaris
que ja ocupava el Mas i Mas

Festival (la Pedrera, Jambo-
ree, Tarantos i Moog), que fan
un total de 150 concerts.

El recital d’un dels millors
pianistes catalans, Albert Gui-
novart, el 31 de juliol, obrirà
la temporada de clàssica a la
Pedrera, en què es faran tres
actuacions de cambra de

mitja hora de durada cada dia
durant tot el mes d’agost.
Entre els intèrprets hi haurà
els guanyadors de premis tan
prestigiosos com el Maria Ca-
nals o l’Eugènia Verdet.

Pel Jamboree de la plaça
Reial aquest estiu passaran
alguns dels millors artistes in-

ternacionals, com Zach Par-
ther o Abdu Salim, que hi to-
carà tres dies seguits. Al
Moog els protagonistes seran
Robert Leiner, Mathias
Schaffhäuser, Jahcoozi i Snax,
i l’única estrella que brillarà a
la sala Tarantos serà la baila-
ora de flamenc Olga Llorente.

Seran nits
temàtiques de
jazz, ‘funk’, pop
‘indie’, rock,
‘world music’,
flamenc i folk


