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Música popular

i culta es troben
al festival

Sónar

P. 46
‘Kung-fu
Panda 2’ ,
la primera
de l’estiu

LAURA SERRA

BARCELONA. Una sardana reversio-
nada pel ballarí Cesc Gelabert obre
avui el 35è festival Grec 2011 i es
tanca, alhora, un cicle. L’argentí Ri-
cardo Szwarcer deixarà la direcció
artística d’un certamen que consi-
dera del tot consolidat com a pro-
posta d’estiu i per a la ciutat. Men-
tre que els artistes i els aficionats in-
tegristes de les arts escèniques la-
menten sovint la poca projecció
internacional del Grec, el poc risc i
l’eclecticisme de les propostes –so-
bretot les musicals–, des de l’Ajun-
tament es van marcar uns paràme-
tres diferents, ara fa cinc anys, que
s’han assolit amb èxit. “Hem fet un
canvi basat en la qualitat i la innova-
ció que ha demostrat se un èxit en
un termini molt curt de temps, sen-
se crear un trauma, quant a públic”,
opina el director.

El Grec atreu 100.000 especta-
dors en un mes i mig (aquest any hi
ha 163.000 localitats a la venda), és
un dels grans centres productors del
país, forma part d’una xarxa de com-
plicitats amb altres festivals euro-
peus, exhibeix espectacles internaci-
onals aixoplugats sota un paraigua
que cada any mira a un país diferent,
té en compte tots els públics i gène-
res, i s’escampa per bona part de la
ciutat, en teatres i fins i tot en mu-
seus. En resum: “Busquem el públic
d’estiu, és a dir, tots els públics, ga-
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rantint la qualitat de cadascuna de
les propostes”, va dir Szwarcer.

La incògnita és com encararà el
pròxim consistori convergent aquest
caramel. Avui al vespre (a les 22 h),
els membres de l’Ajuntament en-
trant i els del sortint es trobaran als
bancs de pedra de les primeres files
del Teatre Grec. Potser en alguna al-
tra de les localitats s’hi amagarà el fu-
tur director del certamen. Després
de les eleccions municipals, l’Icub
socialista pretenia fer un concurs in-
ternacional per escollir-ne el candi-
dat. Ara li tocarà al futur regidor de
Cultura convergent, Jaume Ciurana,
decidir el relleu. “No deixo cap com-
promís al meu successor”, va assegu-
rar, cordial, Szwarcer.

Cal reconèixer que el cartell
d’aquest estiu és sucós. Per als bu-
límics teatrals, les perles són indis-
cutiblement els espectacles inter-
nacionals, la majoria francesos
(Joël Pommerat, Patrice Chéreau,
Philippe Decouflé, Olivier Cadiot),
però també els experiments de Ca-
lixto Bieito, Romeo Castellucci,
Tomaz Pandur, Sol Picó i Àlex Ri-
gola. Per a paladars omnívors, hi
destaquen directors amb tan bona
mà dreta com Oriol Broggi, Carme
Portaceli, Claudio Tolcachir, Alfre-
do Sanzol, Marc Martínez, Mario
Gas i Joan Ollé. Com cada any, avui
al vespre, el Grec donarà per inau-
gurat l’estiu.e

Canvi de director
Szwarcer deixa un Grec
consolidat com a proposta
d’estiu i per a la ciutat

El parany de la inauguració

Les obertures del Grec són un parany. L’amfiteatre requereix un
espectacle pensat per ser fet en aquest espai, gran, èpic, amb
grans intèrprets. I, sobretot, encertar l’equip que l’ha de tirar en-

davant és un dels principals reptes del director. En el cas dels cinc
anys de Ricardo Szwarcer al capdavant del festival, són el seu pitjor
balanç. Només en la primera edició, el 2007, la va encertar de ple, amb
el Sacred monsters de Sylvie Guillem i Akram Khan. Després tot han
estat badalls i una sonora xiulada, cosa que ha enfosquit una progra-
mació interessant, tot i que poc atenta a l’escena local.
Enguany torna a confiar en la dansa, i als pesos pesants
de les arts escèniques del país –el ballarí Cesc Gelabert
i el músic Carles Santos– s’hi afegeix l’artista plàstic
Perejaume. Szwarcer no pot fallar.

ANDREU GOMILA

EL BITLLET

Une flûte enchantée

● PETER BROOK

● MERCAT DE LES FLORS / 18-20 DE JUNY

● L’última gran obra que Brook

va dirigir al seu mític Théâtre

des Bouffes du Nord, una òpera

majestuosa i pròxima, teatral.

Ja ha exhaurit les entrades.

I am the wind

● PATRICE CHÉREAU, JON FOSSE

● LLIURE DE MONTJUÏC / 30 JUNY-3 JULIOL

● Grans crítiques acompanyen

el debut amb actors anglesos del

director de La reina Margot

amb un muntatge existencial

del dramaturg Jon Fosse.

Un mage en été
● OLIVIER CADIOT, LUDOVIC LAGARDE● LLIURE DE MONTJUÏC / 25 I 26 DE JUNY● Un dels francesos que ensvisiten, el novel·lista Cadiot,converteix el seu Robinsond’heroi ordinari a mag. Unaobra poètica, lírica, sofisticada.

Desaparecer
● CALIXTO BIEITO
● TEATRE ROMEA /1-31 DE JULIOL● Contes de por d’Allan Poe–amb Juan Echanove posant-hicara i Maika Makovski lamúsica original– per qui sap siacomiadar Bieito del Romea.

Aquesta nit engega el festival de música, teatre i dansa amb
65 propostes d’aroma francesa que ompliran 45 nits d’estiu

Els imprescin
La companyia Gelabert-Azzopardi
inaugura aquesta nit el 35è festival
Grec amb La muntanya al teu vol-
tant, una revisió de la sardana en
clau contemporània. Comencen 45
nits farcides de 65 espectacles.
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Cecs Gelabert reinterpreta la sardana amb tocs dalinians amb
l’espectacle inaugural La muntanya al teu voltant. ROS RIBAS

Tots els grans noms de la dansa de Catalunya
Per primera vegada, una compa-
nyia de dansa catalana obrirà
aquesta nit el Grec. L’honor és per
al ballarí i coreògraf Cesc Gela-

bert, que farà de mestre de ceri-
mònies d’un espectacle inspirat
en la sardana. La muntanya al
teu voltant repassa sense vo-
luntat historicista, sinó estèti-
ca i simbòlica el ball català tra-
dicional. L’escenografia és de

Perejaume, la música de Carles
Santos (amb qui ja havia treba-

llat a Belmonte) i Borja Ramos, i hi
actuaran 12 ballarins i diverses co-
lles sardanistes.

Les companyies de dansa contem-
porània catalanes són les grans mi-
mades d’aquest Grec. Els veterans
–María Muñoz, Sol Picó, Andrés
Corchero, Àngels Margarit, Carles
Salas, La Caldera i la més jove IT
Dansa– hi tenen un lloc destacat
amb les estrenes dels seus nous es-
pectacles. “És un gest decidit per
reequilibrar la programació del
Grec”, va dir Ricardo Szwarcer,
conscient que la dansa té complex
de germana pobra. La majoria
d’obres, a més, són coproduccions
del festival. “Hem de fer d’estímul
de la creació”, es va proposar.

L’estrella del Grec

Tragèdia
● ÀLEX RIGOLA

● TEATRE GREC / 30 I 31 DE JULIOL

● Rigola tanca el festival al Grec

deixant-se anar creativament

amb un poema visual amb 18

actors i ballarins sobre l’origen

de la tragèdia de Nietzsche.

Sobre el concepte de
rostre, en el fill de

Déu
● ROMEO CASTELLUCCI

● LLIURE DE MONTJUÏC / 7-9 AGOST

● Castellucci lliga en una acció

metafísica i poètica els
conceptes de Déu i merda.

La caída de los dioses

● TOMAZ PANDUR

● TEATRE GREC / 19-21 DE JULIOL

● Un repartiment llaminer (ve

Belén Rueda) interpreta la

caiguda d’uns aristòcrates en

ple ascens del Tercer Reich.

En honor a Luchino Visconti.

Continu
● SASHA WALTZ
● MERCAT FLORS / 28 I 29 DE JUNY
● La bellesa de la dansacontemporània de Waltz, juntamb el desconstructord’imatges Philippe Decouflé,dos dels convidats d’honor.

Julieta & Romeo
● MARC MARTÍNEZ

● TEATRE COLISEUM / 7-31 JULIOL

● Una generació jove d’actors

(Borràs, Albet Olcina, López) es

posarà a prova en un clàssic

que, venint de Marc Martínez,

fa olor de violent, radical, crític

amb les classes i gens romàntic.

Luces de bohemia● ORIOL BROGGI
● BIBLIOTECA DE CATALUNYA / 22 JUNY-24 JULIOL
● Una (brillant) companyiacatalana encara per primer copl’esperpent de Valle-Inclán quedeixa “arreglats” els espanyols.

ManelElquartetbarceloníhaexhauritlesentradesabansdecomençar. Encanvi,elGrecpotserl’últimaoportunitatdeveureSílviaPérezCruzambLasMigas.

ndibles del Grec

Montjuïc
denitEl2dejulioltotalamuntanyas’ompliràd’escenarismusicals. AlGrechihauràelflamencdeSandraCarrasco,PegasusiGossos.


