
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND CATALAN  Doc: 02095L  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 27/06/2005 - Hora: 00:03

Pàgines 2 i 3

Cita amb l’espectacle
TEMA DEL DIA

DILLUNS
27 DE JUNY DEL 20052 el Periódico

Connexió a internet: http://www.elperiodico.com

COMENÇA EL FESTIVAL D’ESTIU DE BARCELONA

El Grec obre les portes aquesta
nit amb un Shakespeare màgic

G. PÉREZ DE OLAGUER / E. HEVIA
BARCELONA

A
questa nit és la nit. La més
màgica de l’any, la que
coincideix amb la inaugu-
ració del Grec, al qual els

seus organitzadors s’entesten a reba-
tejar com a BCN Festival. I per aca-
bar-ho d’arrodonir serà un Shakes-
peare, una comèdia etèria com Al
vostre gust –disposada a competir en
el record amb el mític muntatge de
Lluís Pasqual al Lliure–, del tàndem
Xicu Masó i Pep Tosar, la que en do-
narà el tret de sortida.

Borja Sitjà afronta el seu sisè festi-
val d’estiu com a director, penúltim
del contracte que el lliga a la mos-
tra, amb la confessada seguretat
d’haver trobat el model que buscava
des que va arribar al càrrec. Hores
abans d’apujar el teló –és un dir,
perquè a l’hemicicle del Grec no hi
ha cap teló– Sitjà es planteja una
sèrie de reflexions que situen les
línies mestres d’un Grec més com-
pacte –ja que aquest any la seva pro-
gramació s’ha vist reduïda a 48 es-
pectacles– i, damunt del paper, més
ambiciós.

En l’apartat del dèbit s’ha de con-
signar que el Grec no ha aconseguit
convertir-se en una etiqueta de re-
clam turístic com altres festivals in-
ternacionals, estil Edimburg, Mont-
peller, Avinyó o Leeds. «No s’assem-
bla a cap, perquè el caràcter de cada
ciutat condiciona el seu propi festi-
val. Però sí que és cert –admet– que
encara no hem aconseguit que el tu-
rista s’interessi pels muntatges que
es fan aquí, fora d’alguns concerts
específics o d’alguns espectacles de
flamenc».

SENSE CRISPACIÓ / Aquesta falta de
sintonia no preocupa gaire, de mo-
ment, el director, que amb una im-
portant aportació econòmica de la
Generalitat (300.000 euros, que es
veurà incrementada en pròximes
edicions) afronta la seva tasca pro-
gramadora sense cap crispació.
«Amb la nova política de la Generali-
tat, hem pogut dedicar-nos abans a
parlar de creació, que de diners, i
per descomptat ens hem alliberat de
l’obligació de comptar amb les peti-
tes companyies de teatre i dansa ca-
talanes».

Per Sitjà, la internacionalització
no passa només per portar bons es-
pectacles estrangers sinó per conver-

tir-se en un pol d’atracció respecte
dels programadors de fora, cosa que,
segons ell, va començar a agafar cos
l’any passat amb el discutit Fòrum.
«M’interessa que el BCN Festival es
converteixi en un punt de mira per
als professionals», diu alhora que es
fa una pregunta gens retòrica: «¿Per
què ens dediquem a veure especta-
cles alemanys, francesos i anglesos i
amaguem les nostres pròpies pro-
duccions?». Sitjà creu que el Grec és
una perfecta plataforma perquè la
producció autòctona –i aquest any

el Grec compta amb 16– sigui acces-
sible a creadors i programadors es-
trangers. De moment, la premsa es-
trangera està assegurada.

«És una cosa important per a la
gent a qui li agrada el teatre». D’a-
questa manera defineix el marato-
nià muntatge que el director po-
lonès Krystian Lupa ha portat a ter-
me a partir d’Els germans Karamàzov
de Fiodor Dostoievski, una de les
joies indiscutibles de la programació
d’aquest any, que també és una fita
en la petita història de Sitjà com a

espectador. «És un dels espectacles
que m’ha impactat més», diu amb
passió.

A més a més del muntatge de
l’Stary Teatr, entre les apostes perso-
nals del director hi ha: el Shakespea-
re inaugural; El comte Arnau, text de
Josep Maria de Sagarra protagonit-
zat per Lluís Soler; Amor Fe Espe-
rança, peça expressionista de l’aus-
trohongarès Ödön von Horvárth ser-
vida per Carlota Subirós; les piruetes
i cants dels nois de l’Escola d’Òpera
de Pequín; Els deu manaments, mun-

tatge que l’alemany Christoph
Marthaler ha fet sobre una obra del
napolità Raffaele Viviani entroncada
amb la Commedia dell’Arte (amb
subtítols en català) i, Atlas (o antes de
llegar a Barataria), nou espectacle de
dansa de Mal Pelo, al Mercat, en què
s’entrecreuen el Robinson de Michel
Tournier i el Quixot.

CAP AL 2006 / La previsió del director
es dirigeix cap a la programació del
2006, de la qual avança que Lluís
Pasqual presentarà els seus muntat-
ges de Hamlet i La tempesta, dos títols
majors de Shakespeare que prèvia-
ment s’estrenaran al Teatre Arriaga
de Bilbao com a part del projecte
BAT (Bilbao Arriaga Teatroa). La pre-
visió situa la primera representació
d’aquest doble muntatge, una refle-
xió sobre la violència, el febrer de
l’any que ve.H

La comèdia ‘Al vostre gust’ encapçala el cartell
de l’edició més reduïda i alhora més ambiciosa

El director Borja Sitjà busca convertir la mostra
en una destinació per a programadors estrangers

El nom
ADÉU AL FAUNE
DE L’ESTIU

Per primera vegada en 30 anys el
festival redueix fins a la seva
mínima expressió el terme Grec,
que apareix com d’amagat
sobre la denominació BCN
Festival i transforma
l’emblemàtic faune en un
conceptual escut. El Grec ja no
és el Grec. Però Sitjà sap que en
l’imaginari de l’espectador de
Barcelona la paraula és
insubstituïble. «Crèiem que
s’havia de canviar perquè a
l’estranger creuen que es tracta
d’un festival de teatre clàssic o
bé que tota la programació es fa
al teatre de Montjuïc». És per
això que s’espera que la nova
fórmula resolgui aquest
problema.

Denominacions a part,
Montjuïc es converteix aquest
any en el nucli dur de la
programació, on es poden veure
la major part dels espectacles
(39) de la mostra. Això no
impedeix la nostàlgia per
excel.lents espais situats en una
altra òrbita com el convent de
Sant Agustí.

JOAN CORTADELLAS

33 Un moment dels assajos d’Al vostre gust ahir al Teatre Grec.
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Altres propostes45 són els espectacles
del festival del 2005

18 són produccions
pròpies

23música

7dansa

15 teatre

‘Converses’

Un cicle de trobades
del públic amb artistes

‘InnMotion’

Una mostra
de teatre alternatiu

‘Interferència’

Intervencions artístiques
en espais públics

David & Danny Ronaldo

Un espectacle
gastronòmic i circense
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Les perles del festival

EL PERIÓDICO

3 de juliol
Marianne Faithfull

MÚSICATEATRE GREC

Del 5 al 10 de juliol
Escola d’Òpera de Pequín

TEATREMERCAT DE LES FLORS 16 de juliol

Jamie Cullum

MÚSICATEATRE GREC

14, 15 i 16 de juliol

Espectacles: ‘Atlas’ i ‘Bach’

DANSA

Mal Pelo

MERCAT DE LES FLORS

12 de juliol
Paco Ibáñez

MÚSICATEATRE GREC

22 i 23 de juliol

‘El pianista’

TEATRE

De Manuel Vázquez Montalbán
Dirigida per Xavier Albertí

MERCAT DE LES FLORS

21 de juliol
Orishas

MÚSICAPOBLE ESPANYOL

Del 6 al 8 d’agost
‘Fi de partida’

TEATRE

De Samuel Beckett
Dirigida per Rosa Novell

TEATRE GREC

28, 29 i 30 de juliol

Espectacle: ‘Cosa d’homes’

DANSA

Lanònima imperial

MERCAT DE LES FLORS

18 de juliol
Santiago & Luis Auserón

MÚSICATEATRE GREC

22 i 23 de juliol
DANSA

Trisha Brown Dance Cia

TEATRE GREC

Del 7 al 10 de juliol
Joan Manuel Serrat

MÚSICATEATRE GREC

5 de juliol
Martirio i Miguel Poveda

MÚSICATEATRE GREC

5 de juliol
Brian Wilson

MÚSICAPOBLE ESPANYOL

Del 29 de juny a l’1 de juliol
‘Eraritjaritjaka’

TEATRE

D’Elias Canetti
Dirigida per Heiner Goebbels

TNC

Del 28 de juny al 31 de juliol
‘Celebració’ (‘Festen’)

TEATRE

De Vinterberg, Rukov i Hansen
Dirigida per Josep Galindo

TEATRE ROMEA

Del 30 de juny al 3 de juliol
‘Els germans Karamàzov’

TEATRE

De Fiodor Dostoievski
Dirigida per Kristian Lupa

TEATRE LLIURE

Del 27 al 30 de juny
ESPECTACLE
INAUGURAL

‘Al vostre gust’

TEATRE

De William Shakespeare
Dirigida per Xicu Masó
Amb Pep Tosar

TEATRE GREC

2 de juliol

Paolo Conte

MÚSICATEATRE GREC
13 de juliol

Eleftheria Arvanitaki

MÚSICATEATRE GREC

18 de juliol
Bebe - El Bicho

MÚSICAPOBLE ESPANYOL

25 de juliol
Joss Stone

MÚSICAPOBLE ESPANYOL

Del 28 de juny al 3 de juliol
‘Amor Fe Esperança’

TEATRE

D’Ödön von Horváth
Dirigida per Carlota Subirós

MERCAT DE LES FLORS

Del 14 al 24 de juliol
‘La controversia de Valladolid’

TEATRE

De Jean-Claude Carrière
Dirigida per Carles Alfaro

TEATRE LLIURE

Del 29 de juliol al 2 d’agost
‘Yerma’

TEATRE

De Federico García Lorca
Dirigida per Rafel Duran

TEATRE GREC

26 de juliol
Silvio Rodríguez

MÚSICAPOBLE ESPANYOL

Del 6 al 8 de juliol
‘Els deu manaments’

TEATRE

De Raffaele Viviano
Dirigida per Christoph Marthaler

TEATRE LLIURE

Paolo Conte
encapçala una
oferta amb
accent clàssic

EL PROGRAMA MUSICAL

La parcel.la musical del Grec-05 co-
mença dissabte amb un plat fort i
llargament esperat: el retorn de Pao-
lo Conte a Barcelona, després de gai-
rebé 20 anys d’absència. És el punt
de partida d’un programa que com-
bina una generosa presència d’artis-
tes de perfil adult (Serrat, Marianne
Faithfull, Paco Ibáñez, Silvio Ro-
dríguez, Brian Wilson, Philip Glass)
amb noms de l’escena comercial ac-
tual, com Bebe, Orishas, Craig David
i Joss Stone.

Conte, un gegant de la música po-
pular italiana amb arrels en el jazz,
presentarà Elegia dissabte que ve, en
un concert amb les entrades esgota-
des que satisfarà algunes urgències
històriques. Obrirà una desfilada de

noms de pes que passaran pel Teatre
Grec, com Marianne Faithfull, amb
un repàs als seus 40 anys de carrera
(3 de juliol), i Joan Manuel Serrat,
que comptarà amb el piano de Ri-
card Miralles per oferir un repàs in-
timista a la seva carrera.

El recital Nos queda la palabra, de
Paco Ibáñez, és una altra de les cites
amb l’amfiteatre, així com la diva
grega Eleftheria Arvanitaki, el sene-
galès Cheikh Lo i el retrobament de
Santiago i Luis Auserón, ex-Radio Fu-
tura. El jazz arribarà amb Stanley
Clarke, Béla Fleck i Jean-Luc Ponty,
Joe Zawinul, el nou crooner Jamie
Cullum i John Zorn. El Barcelona
Teatre Musical (BTM) secunda aquest
guió de veterans amb Joe Jackson i
Todd Rundgren (4 de juliol) i Philip
Glass (9).

En paral.lel, el Poble Espanyol es
reserva als concerts orientats al pop.
Hi brilla el debut a Barcelona de
Brian Wilson, el torturat cervell dels
Beach Boys, que en els últims anys
ha rehabilitat els seus mítics Pet
sounds i Smile. Altres cites amb presu-
mible ganxo popular seran, al ma-
teix espai, les de Bebe amb El Bicho,
els rapers cubans Orishas, el cantant
de r’n’b Craig David, el trio Els Pets i
la jove estrella soul Joss Stone.H

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Artistes de perfil adult es
combinen amb noms de
l’escena comercial actual


