
En el marc del taller del Mèdia-
Quiosc del Centre d’Arts Santa
Mònica, que porta per títol Carto-
grafia del cinema mutant, el di-
rector gironí Isaki Lacuesta va pro-
posar als seus participants que
duguessin a terme un projecte
audiovisual sobre els «indignats»
acampats a la plaça de Catalunya
de Barcelona i a la madrilenya
Puerta del Sol.

Aquest taller, que es va dur a ter-
me entre el 17 i el 20 de maig, va re-
collir tot de material gràfic plasmat
en una col·lecció de vídeos, que
documenten les protestes que es

van dur a terme en aquests punts
del país la setmana passada.

Un cop passat el procés d’edició
i muntatge, serà el mateix Lacuesta
qui presenti demà a dos quarts de
vuit del vespre aquest Retrat urgent
de la indignació, al centre artístic
de La Rambla. 

D’aquesta manera, el projecte
proposa una reflexió tant entorn
d’aquestes manifestacions ciuta-
danes, com de l’evolució dels mit-
jans de comunicació i de les xar-
xes socials, en un moment on la in-
formació és més immediata que
mai i el fenomen 2.0 ha estat de-
terminant per a la convocatòria i
èxit d’aquestes manifestacions i
acampades.

Els vídeos elaborats pels talle-
ristes es podran veure projectats en
diversos punts de l’Arts Santa Mò-
nica, i seran explicats pels seus ma-
teixos autors i pel director.
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El director és el tutor de
«Cartografia del cinema
mutant», un taller de vídeo
centrat en les acampades



Isaki Lacuesta presenta
un retrat de la indignació
a l’Arts Santa Mònica

Grans noms de l'escena inter-
nacional, com Peter Brook, i de la
nacional, com Calixto Bieito, seran
presents en el Festival de Barce-
lona Grec 2011, que aquest any s'i-
naugura amb un espectacle de
dansa, per primera vegada en els
seus 35 anys d'història, a càrrec de
Cesc Gelabert.

Més de 60 propostes de teatre,
dansa, circ i música conformen la
programació d'aquest festival d'es-
tiu, que se celebrarà entre el 17 de
juny i el 31 de juliol, i que serà l'úl-
tim que dirigeixi Ricardo Szwarcer,
que durant els últims cinc anys ha
apostat per la dansa, els especta-
cles familiars, el circ i la interna-
cionalització del festival.

«Malgrat que la Generalitat ha
reduït la seva aportació i l'ajunta-
ment també una mica, el festival ha
aconseguit mantenir el mateix
pressupost de l'any passat gràcies
a aportacions d'altres institucions
i empreses», va dir ahir en roda de
premsa el delegat de Cultura de l'A-
juntament de Barcelona en fun-
cions, Jordi Martí.

El reconegut director anglès

Peter Brook torna a Barcelona
amb una interpretació lliure per a
piano de La flauta màgica, de
Mozart, que és «emotivament molt
profunda» malgrat la seva «senzi-
lla estructura», segons Szwarcer.

Entre els grans noms de l'esce-
na internacional també cal desta-
car Romeo Castellucci, Joël Pom-
merat, Claudio Tolcachir, Patrice
Chéreau, Bartabas i Tomaz Pandur.
El Grec compta aquest any amb
França com a convidat, i programa
catorze propostes del país veí.

Bieito i Rigola, versionadors
Calixto Bieito, que aquest any
abandona la direcció de Teatre
Romea, i Àlex Rigola, que s'aco-

miada del Lliure, hi presentaran els
seus nous espectacles.

«Sense festivals com aquest se-
ria molt difícil produir certes ob-
res», va dir Rigola, que dirigeix
Tragèdia, un poema visual sobre El
naixement de la tragèdia de Nietz-
sche. De la seva banda, Bieito por-
ta a Barcelona Voices, on hi revisi-
ta La Passió segons Sant Mateu de
Bach, sumant-li música de PJ Har-
vey, Johnny Cash i Nick Cave.

La dansa adquireix especial
protagonisme en la present edició,
que destina l'espectacle inaugural
a La muntanya al teu voltant, de la
companyia Gelabert Azzopardi i
l'artista plàstic Perejaume.

L'aposta per la dansa es con-
creta amb la presència d'artistes
catalans com Sol Picó, Mal Pelo i
Àngels Margarit, que compartei-
xen cartell amb Sasha Waltz, Phi-
lippe Decouflé, Virgilio Sieni, Israel
Galván, Ko Murobushi i Blanca Li.

En l’oferta musical hi desta-
quen els noms de Maria del Mar
Bonet, Keith Jarrett, els Manel, la
soprano basca Ainoa Arteta, el
flamenc de Las Migas i Niña Pas-
tori i el so mediterrani de Noa.
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Àlex Rigola, Calixto Bieito i
Peter Brook, al Grec 2011
El festival s’inaugurarà per primer cop amb un espectacle de dansa,

que anirà a càrrec de Cesc Gelabert, i Mal Pelo hi presentarà projecte


Una fotografia de família d’artistes i companyies que participaran enguany al festival Grec.
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Peter Brook torna a Barcelona
amb una interpretació lliure,
emotiva i senzilla de «La
flauta màgica» de Mozart

Rigola presentarà un poema
visual sobre una obra de
Nietzsche, i Bieito combinarà
Bach amb PJ Harvey i Cash 
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Echo & The Bunnymen enceten
el Primavera Sound 2011

El San Miguel Primavera Sound
va tornar ahir als seus orígens, al
Poble Espanyol, després de dos
anys d’absència. I ho va fer amb uns
convidats d’excepció: Echo & The
Bunnymen, la mítica banda brità-
nica que als 80 va crear el seu pe-
culiar estil entre psicodèlia i punk. 

A partir d’avui, l’acció es trasllada
al Parc del Fòrum, amb The Fla-

ming Lips, els P.I.L. del mític Sex
Pistol John Lydon, Interpol i Sui-
cide com a grans noms. Demà
arribarà el preciosisme de Sufjan
Stevens, M.Ward i Belle and Se-
bastian; i el carisma brit dels Pulp,
encapçalats per Jarvis Cocker.

Dissabte serà el torn dels in-
combustibles PJ Harvey i John
Cale, la calidesa de Fleet Foxes i els
experimentals Animal Collective. 
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El campament dels «indignats» a Barcelona.
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