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El Grec obre ple de circ,
teatre, música i dansa

El festival d’estiu de Barcelona ofereix en la seva 35ª ediciómés
de60espectacles diferents de totes les disciplines artístiques

P
er primera vegada en
la història del Grec
–que enguany celebra
el 35è aniversari–, un

espectacle de dansa fet a Ca-
talunya obre una edició del
Festival. Es tracta de La mun-
tanya al teu voltant, amb Cesc
Gelabert com a director i la
col·laboració de Perejaume,
Carles Santos i la Banda Mu-
nicipal de Barcelona, que ac-
tuarà en directe al Teatre Grec.
“L’espectacle de la companyia
Gelabert Azzopardi revisita
una dansa tradicional com la
sardana a través d’un artista
contemporani”, apunta Ricar-
do Szwarcer, director artístic
del festival qui enguany s’aco-
miada del certamen.
Calixto Bieito, Àlex Rigola,

Mario Gas, Oriol Broggi, Carme
Portaceli i Joan Ollé són alguns
dels directors nacionals que
participen en la programació
del Grec 2011. Pel que fa als
internacionals, destaca la pre-
sència de Peter Brook, Patrice
Chéreau, Claudio Tolcachir,
Romeo Castellucci i Joël Pom-
merat, entre d’altres.

GEMMAMARTÍ

Si el Grec de l’any passat va
tenir a Japó com a país convi-
dat, aquest any se centra en
les arts escèniques de França
i presenta catorze propostes
vinculades, d’una manera o al-
tra, amb el país veí.

TRENTA-CINC ANYS DE GREC AL WEB

Ambmotiu del 35è aniver-
sari del Grec, s’ha posat
a l’abast de tothom l’im-
portant arxiu del Festival.
Més de 3.000 espectacles,

gairebé un miler de foto-
grafies i tota la història del
Grec ja es pot consultar on
line al web del Festival,
www.bcn.cat/grec.

DANSA
Des que Szwarcer es va fer càr-
rec de la direcció del Festival,
ara fa cinc anys, un dels objec-
tius dels organitzadors ha estat
intentar reequilibrar l’oferta
per tal d’arribar a tots els pú-

LUCES DE BOHEMIA, DIRIGIDA PER ORIOL BROGGI, ES PODRÀ VEURE DEL 22 DE JUNY AL 24 DE JULIOL A LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA. BITO CELS

JOAN FONTCUBERTA ÉS L’AUTOR DEL

CARTELL D’AQUESTA NOVA EDICIÓ

DEL FESTIVAL D’ESTIU DE BARCELONA

blics. “Des d’un inici vam apos-
tar per la qualitat, la innovació,
l’equilibri entre les diferents
disciplines, i compatibilitzar la
producció local i la internacio-
nal”, explica el director.
Aquest desitjat equilibri es fa

palès enguany amb una major
presència de la dansa al llarg
del Festival. Entre les propos-
tes d’aquesta edició destaquen
Continu, amb direcció i coreo-
grafies de SashaWaltz, que s’in-
terroga sobre la relació entre
individu, parella i col·lectivitat
i que podrà veure’s al Mercat
de Les Flors; Sol Picó estarà
present al Lliure de Gràcia amb
Petra, la mujer araña y el putón
de la abeja Maya, un projecte
sobre la monstruositat humana
inspirat en la història de Petra
Von Kant i que combina circ,
teatre i dansa; el bailaor sevillà
Israel Galván presentarà al Tea-
tre Grec La edad de oro; i Virgilio
Sieni, portarà al Festival Solo
Goldberg Improvisation (Teatre
Lliure de Gràcia) i Sis descendi-
ments de la creu al voltant de la
Rambla. En aquesta darrera, el
coreògraf italià construeix una
proposta itinerant que té els
barcelonins com a protagonis-
tes, i que transcorre en sis es-
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A la Biblioteca de Catalunya,
Oriol Broggi dirigeix Luces de
Bohemia, amb Lluís Soler com a
Max Estrella. I al Tívoli es podrà
veure l’obra de Tennesse Willi-
ams Un tranvía llamado deseo,
sota la direcció de Mario Gas.

PÚBLIC FAMILIAR
El Grec presenta tres propostes
per a públic familiar: unade circ,
Call me “Maria”, un espectacle
que ret homenatge a la Barcelo-
na dels anys 50 i barreja el circ
amb el teatre i el rock-and-roll;
una de teatre, Le petit chaperon
rouge, on Joël Pommerat posa
l’accent en l’ambivalència d’un
món natural tan fascinador com
perillós (en francés i recoma-

nat a partir de 10 anys); i una
de dansa, IT Dansa, on un grup
de joves valors de la dansa ca-
talana interpreten un programa
integrat per coreografies de
dansa contemporània.
Pel que fa a la música, Grec i

Sónar uneixen forces per sego-
na vegada per oferir una sessió
conjunta a càrrec de dos mes-
tres de l’experimentació sono-
ra: Alva Noto i Ryuichi Sakamo-
to. “Y és que un dels objectius
del Festival és incrementar
el nombre de col·laboracions
amb entitats locals, com les
que tenim amb el Sónar, el
Centre de Cultura Contempo-
rània de Barcelona (CCCB), el
Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (MACBA), el Liceu, la
Fundació Miró, etc.”, remarca
Ricardo Szwarcer.

ÀREA BCN

CESC GELABERT INAUGURA EL GREC AMB LA MUNTANYA AL TEU VOLTANT. OUTUMURO

(A DALT) TODOS ERANMIS HIJOS, AL POLIORAMADEL 29 DE JUNY AL 31 DE JULIOL. J.P.

LEDOS (A BAIX)DESAPARECER, DE CALIXTO BIEITO, TOT EL JULIOL AL ROMEA.D. RUANO

(A DALT)

representarà al Lliure de Grà-
cia. Es tracta d’una exploració
escènica de la culpa col·lectiva
que treu a la llum un episodi
sagnant de la història polonesa
recent.
Per la seva banda, Àlex Rigola

presenta al Teatre Grec Tragè-
dia, un poema visual sobre El
naixement de la tragèdia, de
Nietzsche. Un altre dels grans,
Calixto Bieto, porta al Romea
Desaparecer, un espectacle a
partir de textos d’Edgar Allan
Poe, el rei del conte de terror.

El director i diversos
participants parlen

del Grec a:

www.bcn.cat

Sivolmés informació:

bcn.cat/grec
010

pais al voltant de la Rambla: la
Virreina, el PalauMoja, el Museu
d’Història de Barcelona, La Seca
i el Convent de Sant Agustí.
El Grec també comptarà amb

una nit de break dance, on joves
de tot Europa s’enfrontaran a
Montjuïc per aconseguir clas-
sificar-se per a la final del Red
Bull BC One.

TEATRE
Entre les propostes de teatre
francès trobem I am thewind, di-
rigida per Patrice Chéreau, que

mostra al teatre Lliure de Mont-
juïc un viatge a l’interior de dues
vides entrellaçades. També al
Lliure de Montjuïc, Un mage en
été, d’Olivier Cadiot i Ludovic
Lagarde, i La Tossuderia, una
obra ambientada en el darrer
dia de la Guerra Civil espanyola.
Cercles/Fictions, de Joël Pomme-
rat, és una proposta poètica de
teatre visual que es podrà veure
al Mercat de les flors.
Pel que fa a teatre nacional

destacar La nostra classe, dirigi-
da per Carme Portaceli, que es

PAÍS CONVIDAT

França és el país
convidat al Festival
i presenta cartorze
propostes artístiques

INFORMACIÓ ÚTIL

VENDA D’ENTRADES

Tiquet Rambles
Palau de la Virreina
Rambla, 99
Tel. 93 316 11 11

Web del Grec
www.bcn.cat/grec

Tel-Entrada
www.telentrada.com
Tel. 902 10 12 12

Servicaixa
www.servicaixa.com

I a les taquilles dels
espais d’actuació

DESCOMPTES

Per a menors de 16 anys,
joves menors de 25 anys,
majors de 65 anys, perso-
nes aturades, grups, titulars
del carnet de família nom-
brosa, titulars del canet de
biblioteques i abonaments.

LE PETIT CHAPERON ROUGE, AL MERCAT DE LES FLORS. PHILIPPE CARBONNEAUX


