
L’agenda

Amb l’estiu arriba a Barcelona el
Festival Grec. En la 35 edició del
Grec, que tindrà lloc del 17 de juny
al 31 de juliol, hi haurà més de 60
propostes de teatre, dansa, circ i
música pensades per a un públic
divers i d‘una alta qualitat escèni-
ca. Per primera vegada en la
història del Grec, una companyia
de dansa catalana inaugurarà el
festival: La muntanya al teu vol-
tant de Gelabert Azzopardi, amb la
participació de Perejaume i la Ban-
da Municipal de Barcelona, es po-
drà veure els dies 17 i 18 de juny al
Teatre Grec de Montjuïc.

Grans noms de l‘escena teatral
internacional com Peter Brook (Une
flûte enchantée); Romeo Castelluc-
ci (Sobre el concepte de rostre, en el
Fill de Déu); Joël Pommerat (Le pe-
tit chaperon rouge i Cercles / Fic-
tions), Claudio Tolcachir (Todos
eran mis hijos), Patrice Chéreau (I
am the wind); Bartabas (El Centau-
re i l’animal) i Tomaz Pandur (La
caída de los dioses), estaran al Fes-
tival. Però també grans noms de la
nostra escena teatral com Calixto

Bieito, per partida doble (Desapare-
cer i Voices); Mario Gas (Un tranvía
llamado deseo), Àlex Rigola
(Tragèdia), Oriol Broggi (Luces de
Bohemia) i Carme Portaceli (La
nostra classe), entre altres, partici-
paran en l‘edició d‘enguany.

La dansa ocupa un lloc destacat
dins el programa. Ballarins i com-
panyies catalanes (Gelabert Azzo-
pardi, Sol Picó, Mal Pelo / María
Muñoz, Andrés Corchero / Raravis,
IT Dansa, Àngels Margarit / Mu-
dances) comparteixen cartell amb
grans figures de la dansa interna-
cional com Sasha Waltz, Philippe
Decouflé, Virgilio Sieni, Israel Gal-
ván, Ko Murobushi o Blanca Li.

Aquest any, el Grec tindrà un
fort accent francès. La secció Pano-
rama França oferirà una mirada a
les arts escèniques del país veí a
través de 14 propostes de directors,
autors i companyies franceses o es-
pectacles de producció local a par-
tir d‘autors francesos. Es podran
veure grans noms com Philippe
Decouflé (Octopus), la companyia
del Théâtre des Bouffes du Nord
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MFesta de la bici
Fòrum / 18 i 19 de juny.

Com cada primavera, les
bicicletes i els patins es
converteixen en els amos
de la ciutat durant un cap
de setmana, i per partida
doble, amb la passejada
popular i les activitats que
el Bike Show ha preparat
al parc del Fòrum.

M ’Estupendas’
Centre Cívic Golferichs / Fins al 23 de

juny.

Són dones d’edat
avançada amb abrics de
pells i collarets de perles
sempre presents a actes de
luxe esperpèntic. Són,
complements a part, pura
aparença i superficialitat
exalçades per la mirada
dels altres. Elles són les
protagonistes de
l’exposició d’Ariadna
Arnés, un retrat de dones
que competeixen en
bellesa alhora que una
reflexió sobre l’ètica de la
imatge.

M’Black Out’
Nau Ivanow / Del 17 al 19 de juny.

La idea essencial de Black
Out és la de crear una
estructura de monòlegs
independents i
complementaris entre ells,
on la paraula i el
llenguatge corporal, la
dansa i el teatre físic
estableixin un diàleg entre
el cos i la seva ombra; un
diàleg amb el nostre costat
més obscur. Black Out vol
endinsar-se en el món de
les imatges i de les ombres.
El poder de la imatge
radica en la llum i el seu
oposat transcendental que
és l’ombra.

El Grec omple
l’estiu de teatre,
dansa i música
Festival. La companyia Gelabert Azzopardi
inaugura el Grec amb ‘La muntanya al teu
voltant’. És el primer cop en 35 anys
d’història que un espectacle de dansa obre
el festival estiuenc de teatre
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de Peter Brook (Une flûte enchan-
tée), Patrice Chéreau (I am the
wind); nous valors de la dramatúr-
gia francesa com Joël Pommerat
(Cercles / Fictions i Le petit chape-
ron rouge), Olivier Cadiot (Un ma-
ge en été), la companyia del Théa-
tre des Lucioles de Marcial Di Fon-
zo Bo - Elise Vigier (La tossuderia)
i produccions locals a partir d‘au-
tors francesos com la que dirigirà
Joan Ollé (Esperant Godot), Rai-
mon Molins (Jaz) o Roberto Romei
(Reglas, usos y costumbres en la
sociedad moderna).

La música també és una de les
grans protagonistes del festival,
que es caracteritza per una gran

diversitat d’estils i procedències:
Keith Jarret, Ainhoa Arteta, Jordi
Savall, Noa, Goran Bregovic, Niña
Pastori, Manel, Dulce Pontes, Las
Migas o Maria del Mar Bonet són
alguns dels cantants que oferiran
concerts al Grec.

Els festivals Grec i Sónar tornen
a col·laborar programant una nova
NIT GREC –SÓNAR amb una ses-
sió conjunta a càrrec de dos mes-
tres de l‘experimentació sonora
com són Alva Noto i Ryuichi Saka-
moto. Serà el diumenge, 19 de
juny, al Teatre Grec.

El circ torna al Grec amb Call
me Maria, un espectacle que ret
homenatge a la Barcelona dels
anys 50 i el barreja amb teatre i
rock de la mà del creador del Cir-
cus Klezmer, Adrián Schvarzstein,
juntament amb Sergi Estebanell i
Xirriquiteula Teatre.

La segona edició de Fem Festa
Fem Paral·lel, que se celebrarà el
18 de juny, obrirà els teatres de
l’avinguda, que oferiran una pro-
gramació especial durant la sego-
na edició d’aquesta jornada tan es-
pecial. També hi haurà música, ac-
tivitats infantils i mostres de
comerç, entre altres propostes. El
Paral·lel es posa de gala per con-
vertir-se en l’avinguda del teatre a
l’estil de Broadway.

Fa un any més de cent mil per-
sones van sortir al carrer per ce-
lebrar el nou esperit de l’avingu-
da de Paral·lel, una via que vol
convertir-se en un dels eixos cul-
turals i cívics més importants de
la capital catalana. L’objectiu: rei-
vindicar el passat de cabaret de
la ciutat.

Des de la primera edició de
Fem Festa Fem Paral·lel han
obert portes els mítics teatres

Artèria i El Molino, però la rei-
vindicació de l’avinguda conti-
nua, ja que encara hi ha molt te-
rreny a guanyar. Per aquest mo-
tiu s’ha tornat a organitzar Fem
Festa Fem Paral·lel, una jornada
lúdica amb voluntat de continuar
cada any. «Aquest any la festa té
una connotació diferent, era inte-
ressant obrir els teatres», explica
Elvira Vázquez, presidenta de
l’associació FEM Paral·lel.

Perquè durant aquesta segona
edició, els principals teatres de
l’avinguda faran una jornada de
portes obertes, des de les 11.00 ho-
res del matí i fins a les 16.00 hores,
si bé la jornada festiva s’allargarà
fins a les dues de la matinada.

L’Artèria Paral·lel, el Condal, El
Molino, el Victòria i la sala Apolo
participen en aquesta iniciativa i
acolliran una programació especial
durant les hores de portes obertes,

entre les quals hi haurà concerts,
màgia, teatre o visites guiades.

A més de les activitats en els
teatres, que per la nit oferiran la
programació habitual, hi haurà
tres escenaris exteriors, on sona-
ran tot tipus d’estils musicals.
També sortiran al carrer les enti-
tats i els comerços dels barris del
Poble-sec, el Raval i Sant Antoni.
«El més bonic és que estem els
tres districtes units; no tenim una
frontera, tenim una frontissa»,
puntualitza Vázquez.

La jornada també vol tenir un
marcat accent familiar, per la qual
cosa s’han organitzat tallers d’allò
més variats per a infants i s’han
preparat àrees per fer skate o bike
trial. Si passegeu el dia 18 de juny
pel Paral·lel també hi trobareu un
mercat de la terra, amb productes
ecològics locals i un village amb
carpes per on passaran personali-
tats del món de l’espectacle.

Amb aquesta jornada la FEM i
l’Ajuntament de Barcelona volen
reivindicar el protagonisme del Pa-
ral·lel com a centre de teatre i de
l’oci a la Barcelona del segle XXI.

Una festa al Paral·lel al més
pur estil de Broadway

El renovat Molino. / SANTI COGOLLUDO

Assaig de l’espectacle inaugu-
ral del Festival Grec, inspirat
en la sardana i amb coreogra-
fia de Cesc Gelabert.


