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Un festival es caracteritza
per ser un gran aparador de
propostes que, habitual-
ment, tenen una curta du-
rada. Rares vegades aque-
lles produccions tenen
continuïtat. Ricardo
Szwarcer va plantejar fa
un parell d’anys, sense
èxit, disposar d’una mena
de temporada Grec de tar-
dor: plantejava que les
obres que s’havien estre-
nat a l’estiu, sense pràcti-
cament donar temps a se-
guir-les, fessin una segona
estada, més llarga, als tea-
tres de la ciutat. La idea no
va fructificar. Aquest any,
probablement beneficiat
per la crisi que obliga a ser
més generosos en la co-
producció per mantenir la
qualitat i quantitat d’un
cartell sense poder exce-
dir-se en el pressupost, el
Grec té dotze temporades.
Teatres com el Romea i la
Sala Beckett són uns fixes
en les programacions
mensuals. Però és que
aquest any s’ha entrat a
nous grups de teatres com
és el Capitol (Fora de joc,
de Sergi Belbel), Poliora-
ma (Delicades de T de
Teatre) Mercat de les Flors
(Nô estrenarà la sala d’as-
saig) i el Polvorí, la seu del
Teatro de los Sentidos. La
Biblioteca de Catalunya,
que habitualment servia
per oferir un parell de pro-
duccions ara només té la
comèdia d’Eduardo di Fi-
lippo, Questi fantasmi,
una coproducció amb el
Centro Dramático Nacio-
nal dirigit per Oriol Brog-
gi). El delegat de Cultura,
Jordi Martí, comentava en

la presentació del festival
que Szwarcer havia encer-
tat en situar cada títol a les
respectives sales. L’opera-
ció pot resultar reeixida.
El TNC, que habitualment
té títols de pocs dies del
Grec, aquest any també
comparteix despeses amb
la producció La Venus de
Willendorf, de Iago Peri-
cot. La veritat, però, és que
a jutjar per les ocupacions
de la temporada passada,
la fórmula no funciona
gaire: La ruta blava, amb
un 27% d’ocupació, se-
gons dades de l’Associa-
ció d’Empresaris de Tea-
tre de Catalunya, va ser
probablement el fracàs
més sonat del Grec (com
també ho reconeixen els
seus creadors Pablo Ley i
Josep Galindo) i Stökolm
no va trobar el favor del
públic (38% d’ocupació).
Només Vagas noticias de
Klamm (92%) va complir
amb les expectatives, tot i
ser la sala amb menys afo-
rament (76 localitats).

«Last minute»
Les temporades llargues
poden tenir, a més, un
company de viatge. Des de
fa pocs mesos, hi ha ins-
tal·lat al Palau de la Virrei-
na una oficina en què, tres
hores abans de començar
la funció, es posen a la
venda totes les localitats
que han quedat buides de
tota la cartellera. Qui les
compri al darrera té un
descompte del 50%, l’es-
talvi més gran de totes les
promocions (per sobre de
pensionistes, atur o carnet
de la biblioteca).

Un Grec de dotze temporades
El festival amplia la quantitat de funcions, ja que s’hi triplica el nombre d’obres que s’hi faran durant més d’una setmana

● Un cop l’any, els mortals més
representats de l’escala social, po-
lítica i artística barcelonina, com-
panys i adversaris, comparteixen
capvespre estrellat a l’amfiteatre
Grec. És una cita única que aplega
més de 1.600 persones, amb trajec-
tòries, vestimenta, gustos i afi-
cions ben diverses. Tots callen, re-
nuncien a fumar i a beure, apaguen
el mòbil (o se’ls demana) i assistei-
xen a un espectacle. Ahir a la nit va
ser Prometeu. Aquesta peça, que
arrenca de les entranyes de la mito-
logia grega, explica com aquest

● El Festival Grec fa molta més tempora-
da que l’any passat. Si en l’edició del
2009 només es van programar tres títols
durant un mes (Vagas noticias de Klamm,

L’amfiteatre, poc abans de començar l’espectacle d’inauguració del Grec. / JUANMA RAMOS

JORDI BORDES / Barcelona

personatge roba el foc i l’entrega
als humans, abans que Zeus els eli-
mini qualsevol vestigi de dignitat.
Amb la llum, arriba la consciència,
el gust, l’art. Èsquil narra com Pro-
meteu és abandonat a la fi del món,
a la intempèrie en què una bèstia
alada se li menja el fetge diària-
ment i que, inexplicablement, se li
torna a reproduir. Heiner Müller es
pregunta, cínic, si aquest sofriment
de Prometeu paga la pena, després
de comprovar la capacitat de des-
trucció i enveja dels humans al se-
gle XX. La cita del Grec fa evident

La ruta blava i Stökolm), enguany seran
cinc (Questi fantasmi, Delicades, Coses
que dèiem avui, Fora de joc i La trastien-
da del polvorín). A més, hi ha 20 dies
d’Almuerzo en casa de los Wittgenstein,

al Romea, i sessions de 15 dies de La gavi-
na i Primer amor, a la Villarroel, La Venus
de Willendorf, al TNC, Nô, dirigit per
Joan Ollé, al Mercat de les Flors, i es pre-
senten juntes les accions a La Caldera. Fi-

que, ni que sigui esporàdicament,
els mortals atenen a una llegenda
en comú i aprenen de les seves li-
mitacions d’esperit. El músic Dani
Nel·lo, en nom dels mortals,
agraeix a Prometeu (representada
per una continguda Carme Elias)
el seu sacrifici. En aquest Olimp
escènic, s’opta per cuinar un plat
segur, sense arriscar en essències.
El tremp de Portaceli lluu al final,
quan tot i el cru que vessa al golf de
Mèxic, es troba consol en la lliga
del Barça; engany miserable,
aquest del futbol, com tants altres.

nalment, si l’any passat hi havia una sola
acció de 10 dies (Teatro de los Sentidos),
ara es repeteix període per a Pep Bou i
Wagensberg (Bereshit). El resultat és de
golejada: 4 a 12 temporades.

L’«Olimp» dels mortals

● Dels tres muntatges que
el Tantarantana programa
aquest estiu, el director del
teatre, Julio Álvarez, en
defineix dos com a «fenò-
mens teatrals». Educador
social en Alaska s’estarà
tres setmanes a la cartelle-
ra (9 al 27 de juny). És un
monòleg que sembla no te-
nir interès, que peca de les
fórmules mediàtiques, pe-
rò va aixecar una gran ex-
pectativa a la trobada a
Barcelona de la Red de
Teatros Alternativos de fa

uns mesos. La peça parteix
de fets reals, de les visites
que fa un educador social.
De la Factoría Los Sán-
chez: l’autor és Sera Sán-
chez i l’actor Rafa Sán-
chez. L’altre fenomen és
Contra el progrés, d’Este-
ve Soler. Va fer temporada
a la Beckett amb molt bo-
na resposta de públic, però
és que fa pocs mesos que
l’obra ha començat a re-
presentar-se per Europa i
Amèrica. Durant les dues
setmanes que es faci al
Tantarantana (del 7 al 18

de juliol) coincidirà amb
les produccions de Munic i
Suïssa. El tercer treball és
un text cruel i dur de Mar-
tin McDonagh: El solitari
oest, que produeix la com-
panyia menorquina La
Fornal d’Espectacles de
Ferro. Álvarez apunta que
els intercanvis d’especta-
cles entre diferents territo-
ris es potenciaran molt els
anys vinents, impulsats
pel Ministeri de Cultura.

Educador social en
Alaska parteix d’un bloc
que escrivia un tal Quique.

Sera Sánchez, que havia
escrit els dos anteriors es-
pectacles de la companyia,
va recomanar al germà, ac-
tor i director, que es llegís
aquell bloc. Sera també és
educador i trobava molt
interessants les reflexions
i històries de l’educador.
Rafa va veure que hi havia
material per fer un muntat-
ge i no sabia com dir-li al
seu germà que el pròxim
text no seria seu. Al cap
d’uns mesos, Sera li va
confessar que Quique era
ell mateix.

Contra el progrés és la
segona producció de Tea-
tre al Detall. Una petita
companyia que es va do-
nar a a conèixer el 2005
amb una obra senzilla i
poètica: Evidències. Con-
tra el progrés incorpora un
tercer actor i, en comptes
de versos, interpreten his-
tòries paradoxals que cari-
caturitzen la societat ac-
tual. El text de Soler, però,
permet grans produccions.
S’ha representat amb un
repertori de 15 actors o
amb una poma gegant de 4

metres d’altura (Teatre al
Detall opta per fer-la invi-
sible).

Per últim, El solitari
oest no estalvia imatges
miserables d’uns germans
agressius. Un capellà els
intenta redimir. Emilià
Carilla avisa que l’obra
són dues hores «trepi-
dants», amb unes munta-
nyes russes d’estats emo-
cionals. L’autor de L’ho-
me dels coixins il·lustra un
món desesperat dominat
per persones «tan malva-
des com humanes».

El Tantarantana aposta pels «fenòmens» teatrals aquest estiu
J.B. / Barcelona


