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Com ja va avançar aquest
diari en la presentació ofi-
cial del Grec, La Torna es
reinventa i es presenta
com una mirada a l’escena
multidisciplinària de petit
format. De les sales alter-
natives originals, només
subsisteix el Tantarantana
(que en dues edicions an-
teriors no hi va intervenir).
A canvi, apareix el Teatre
del Raval (que fa pocs me-
sos s’ha obert en format
professional), L’Antic
Teatre (escena experimen-
tal) i les sales de música
especialitzada Jamboree
(jazz), Mas i Mas (clàssi-
ca), Moog (electrònica) i
Tarantos (flamenc). Hi ha
una desena d’espectacles
previstos i una seixantena
de concerts. De la previsió
inicial s’ha donat de baixa
l’Almazén, ja que es va
considerar que la calor a
l’interior desaconsellava
fer res al juliol.

� L’Antic Teatre

La Torna arrenca el 2 de
juliol amb Madama (s)
Butterfly (s) de Maria
Stoyanova. És un treball
que ja es va veure a la sala
fa uns mesos en què explo-
ra la fusió de llenguatges
amb una performance di-
vidida en cinc parts i sense
fil narratiu. Continua una
peça inspirant-se en Ma-
iakovski (del 10 al 13), que
arribarà sense estar acaba-
da, reconeix l’actor Carlos
Aguilar. Pere Faura fa el
15 i 16 un particular Strip-
tease (performance-vi-
deoconferència que vincu-
la el desig amb el teatre) i
Cecilia Colacrai repeteix

Sola? (del 17 al 20) una
peça de dansa amb què ex-
plica com una dona es crea
un espai que li serveixi per
fer suportable la seva sole-
dat.

� Tantarantana

A més del treball de ro-
berto G. Alonso (del 30 de
juliol al 10 d’agost), també
s’estrena a Catalunya la
tragicomèdia sobre el fra-

càs de l’amor (Umbral, del
dramaturg valencià Paco
Zarzoso, del 2 al 13) i la
comèdia i sarsuela de saló
Música clásica (del 15 al
27 de juliol).

� El Raval

Un únic títol: AND19:
las canciones olvidadas.
Juan Antonio Vergel ha fet
una recopilació d’algunes
de les composicions líri-
ques anteriors al repertori
de Pedrell, Falla i Turina, i
l’ha desmarcat de presen-
tar-lo en clau de recital.
Per això, compta amb la
barreja de disciplines i la
dramatúrgia que aporta
«tendresa, color i humor»
a l’escena.

� I la música

Jamboree, Mas i Mas,
Moog i Tarantos signen
uns cartells que, segons el
promotor Joan Mas, fir-
men músics internacio-
nals.

La programació alternativa del festival Grec de Barcelona incorpora dansa i música

La Torna es reinventa

JORDI BORDES / Barcelona

● L’eclecticisme de La Torna també es
troba en el cartell del Grec. En l’edició
del 2005, Roberto G. Alonso va acon-
seguir col·locar al director Borja Sitjà
Món Genet, una coreografia sobre
l’univers literari d’aquest escriptor tit-
llat amb adjectius sovint marginals. El
coreògraf comenta que, arran d’aquest
treball, «em va quedar una fixació:
tractar la relació entre la protagonista i
la mare de Santa María de las flores».
Per a aquest nou treball (que s’evita re-

● En la cinquena edició de La Torna, que van
impulsar les sales alternatives com a un bombó
que complementés l’oferta teatral del Grec, el
teatre dóna pas a la música i a la dansa i, sobre-

Món Genet, de Roberto G. Alonso, el 2005, dins del Grec. / LLUÍS CRUSET

tot, busca complicitats amb les sales emergents
com ara L’Antic Teatre. L’oportunitat d’aixo-
plugar-se a sota d’un mateix cartell té conse-
qüències diverses: que es pugui visualitzar
l’àmplia varietat cultural que continua en actiu,

crear la novel·la ja que només s’entra
en un dels arguments secundaris),
Alonso compta amb la col·laboració
del dramaturg i director Antonio Mor-
cillo. El coreògraf està content amb la
troballa, perquè es manté la concepció
de la dansa alhora que Morcillo dóna
més densitat al discurs. Per tancar el
cercle, Alonso també és protagonista
en aquest Grec, ja que ha traçat el mo-
viment de Pinsans i caderneres (Ro-
mea, del 30 de juliol al 3 d’agost).

tot i l’omnipresència del cartell del Grec a les
faroles de la ciutat; que els seguidors de la mú-
sica en directe coneguin els seus referents en el
camp escènic, i que la creació de més risc con-
visqui amb una peça de disbarat líric de Chapí.

El «doblet» de Roberto G. Alonso

● Joan Mas, de Mas i Mas és,
probablement, un dels més entu-
siastes d’haver entrat al cartell de
La Torna. Com Semolina Tomic,
de l’Antic Teatre, rebutja que
se’ls consideri l’off del Grec:
«Som l’on del Grec, on hi ha les
propostes del risc», sentencia
Tomic. Joan Mas aclareix: «El
Grec ens eclipsa però nosaltres
existim.» Pel programador mu-
sical és paradoxal que el juliol,
precisament el mes en què la
gent acostuma a sortir més, sigui
el període més fluix de les seves
sales de música en directe.

Per Mas, és un encert obrir el

ventall de La Torna perquè per-
met entrar en grups de públic po-
tencial nou: rarament els assis-
tents a concerts s’arrisquen a
veure un muntatge teatral, i vice-
versa. La Torna ha trobat la res-
posta de nous agents interessats
a compartir complicitats en el
camp de la creació, «tenim ne-
cessitat de sumar i això no és tant
fàcil en el món de la cultura cata-
lana», insinua el director de la
sala Tantarantana, Julio Álvarez.

Per Mercè Moreno, de l’Antic
Teatre, La Torna programa es-
pectacles que mai estarien al
Grec. Álvarez i el coreògraf Ro-

berto G. Alonso matisen que
també entren produccions que
havien intentat entrar al cartell
del festival d’estiu de Barcelona
i que «lamentablement» s’han
descartat. De fet, l’any passat, el
nou director del Grec es va mos-
trar interessat a buscar mecanis-
mes de col·laboració amb La
Torna. No van arribar a bon port,
«a vegades les bones intencions
es veuen modificades per la crua
realitat», sentencia Álvarez, des-
prés de constatar que el cartell
oficial els va tornar a apartar.

Pel que fa a la desvinculació
de les altres sales, Álvarez (pre-

sident de la Red de Teatres Alter-
natius i vicepresident de la Coor-
dinadora de Sales Alternatives
de Catalunya) va optar per no fer
cap tipus de declaració. Fins ara,
l’única sala que havia intervin-
gut en les quatre anteriors edi-
cions de La Torna va ser el Ver-
sus. Com ja va recollir aquest
diari, el seu director, Ever Blan-
chet, diu que «ja en tenim prou
de queixar-nos» i considera que
només tindria sentit aquest car-
tell si fos una iniciativa de les sa-
les alternatives de Barcelona en
bloc. Tot i així, augura que el nou
format serà un èxit.

«El Grec ens eclipsa, però nosaltres existim»

Cambrils dedica
un homenatge a
Gerard Vergés
● Cambrils. Del 25 al 27
de juny tindran lloc a
Cambrils unes jornades
d’homenatge a l’escrip-
tor i poeta tortosí Ge-
rard Vergés, organitza-
des per l’Antena del
Coneixement de la Uni-
versitat Rovira i Virgili.
Les jornades s’inaugu-
raran dimecres a dos
quarts de dotze del matí
a l’ajuntament de Cam-
brils, i després es faran
al Centre Cultural i
Ocupacional. Gerard
Vergés (Tortosa, 1931)
és doctor en farmàcia i
professor universitari.
És fundador de la revis-
ta literària Gèminis
(1953-1961) i, com a
poeta, és autor de L’om-
bra rogenca de la lloba
(1982, premi Carles Ri-
ba 1981), Long play per
a una ànima trista
(1986), Lliri entre
cards (1988) i La insos-
tenible lleugeresa del
vers (2002). L’any
2005 es va editar la seva
poesia reunida, una tra-
ducció al castellà i una
edició bilingüe, amb el
títol La raíz de la man-
drágora. Ha publicat
també El pintor tortosí
Antoni Casanova
(1983), Tretze biogra-
fies imperfectes (1986,
premi Josep Pla 1985),
Eros i art (1991, Premi
Josep Vallverdú 1990) i
la traducció de Tots els
sonets de Shakespeare
(1994, premi de la críti-
ca Serra d’Or). La seva
trajectòria literària va
ser reconeguda amb la
Creu de Sant Jordi el
1997. / EL PUNT

Es presenta un
llibre de poemes i
imatges del
Priorat
● Falset. El castell de
Falset serà la seu el pro-
per dia 27 a les vuit del
vespre de la presentació
del llibre Terres de lli-
corella. Imatges del
Priorat, amb poemes
d’August Bover i foto-
grafies de Toni Vidal.
El llibre, publicat per
Arola Editors en la col-
lecció He mirat aquesta
terra, el presentaran
l’escriptora Margarida
Aritzeta i el fotògraf
Rafael López-Monné.
En l’acte, artistes de la
comarca exposaran
obres relacionades amb
el llibre, i el celler Lli-
corella Vins oferirà un
tast de vins. / EL PUNT


