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El teatre alternatiu de Barcelona munta el seu propi festival d'estiu 

• Les sales Versus, Tantarantana i Muntaner volen "completar l'oferta del Grec"

JORDI SUBIRANA

En un any en què el festival d'estiu Grec té el pressupost més important dels últims anys, perquè està
inclòs dins la programació del Fòrum, l'organització ha decidit no comptar amb bona part de les sales
alternatives de Barcelona. Desconcertats, els responsables de la Sala Muntaner, Teatre Tantarantana i
Versus Teatre posen en marxa l'1 de juliol la seva pròpia mostra: La torna del Grec.

Una torna és el que s'afegeix a una mercaderia venuda per acabar d'arrodonir el pes que vol el client.
Les sales alternatives han fet seu el terme i han muntat l'esdeveniment "amb l'objectiu de completar
l'oferta del Grec", perquè consideren que "està coixa sense obres de petit format", opina Julio
Álvarez, director del Tantarantana. Segons Ever Blanchet, responsable del Versus Teatre, el Fòrum "no
ha revitalitzat" la programació teatral perquè no hi ha hagut un diàleg amb els creadors. "És un
festival on sempre hi va la mateixa gent".

En defensa seva, Borja Sitjà, director del Grec, diu que "cada any són moltes les obres i els teatres
que queden fora del festival". Així mateix, celebra que el Grec tingui una oferta off, "com tots els
festivals europeus".

La denúncia s'estén a la política cultural. Álvarez apunta que darrere del canvi de govern que es va
produir a la Generalitat es van crear bones expectatives. "Hi havia optimisme, però el cert és que les
coses no funcionen", diu Álvarez. Passem moments de precarietat i desànim "que es poden
estendre a tot el sector teatral". Al Versus i el Tantarantana els han reduït les ajudes de les
institucions de 12.000 euros cada sala.

Malgrat les dures crítiques, Blanchet nega que La torna del Grec sigui el resultat d'"una rebequeria", i
explica que és l'inici d'"una sèrie d'espectacles de creació que es faran entre totes les sales",
afirma.
El projecte no serà fàcil de realitzar. Barcelona disposa de sis locals alternatius, i a La torna del Grec
només hi participen tres. Les relacions entre les sales no passen el millor moment, entre altres motius
perquè cada espai mira pels seus interessos i pel diferent tracte que reben de les administracions.
Segons Álvarez, l'Artenbrut no està en el projecte "perquè no va donar senyals de vida", la Beckett
escenificarà una obra al Grec, i l'Espai Brossa no té previst estrenar res al juliol, "i al setembre
presentarà una peça al Fòrum", afegeix.

LA PROGRAMACIÓ
Carme Portaceli inaugurarà la programació a la Sala Muntaner, que programarà entre l'1 i el 25 de juliol
Cançons dedicades, un drama en el qual Franz X. Kroetz narra sense text els moments previs al suïcidi
d'una dona solitària i consumista. Pepa López és l'actriu de l'obra.

Enzo Cormann és l'autor de Diktat, un retrat sobre les guerres. Situa l'acció a Bòsnia, 25 anys després
de l'enfrontament, i reflexiona "sobre les víctimes dels conflictes i les ferides que deixen", diu la
directora Lurdes Barba. Diktat, amb Albert Pérez i Xavier Ripoll, es representarà al Teatre Tantarantana
del 7 juliol al 22 d'agost.
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Blanchet, autor i director, se serveix de l'humor "per analitzar l'Espanya actual" a La
pentametamorfosi de Kafka. En el muntatge, que es pot veure al Versus del 15 de juliol a l'1 d'agost,
Jaume García dóna vida a un psicòleg que es torna boig després de llegir Kafka. Es converteix en un
escarabat que cau al forat de l'Ave i en l'exministre Federico Trillo, i va a una reunió espiritual entre
Baltasar Garzón i Jesús Gil.
D'esquerra a dreta, Carme Portaceli, Ever Blanchet i
Lurdes Barba, ahir al mercat de la Boqueria
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