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El Grec durarà un mes i  
es concentrarà a Montjuïc
3 Ramon Simó aposta per un programa contemporani i sense clàssics

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

E
l Grec obrirà l’1 de juliol 
el mandat de Ramon Simó 
com a director del gran fes-
tival d’estiu de Barcelona. 

S’acabarà un mes després, el 31 de 
juliol, en una extensió més curta 
que altres anys i que vol ser perma-
nent. Encara que el nou responsable 
va parlar d’«un 2012 de transició», 
el que va explicar ahir de la seva fi-
losofia gairebé se situa més en el ter-
reny de la revolució, i ja des del pri-
mer any. La concentració d’espais 
(àrea de Montjuïc), temps (un mes) i 
programació (contemporània) mar-
quen un certamen que vol ser un 
gran esdeveniment i festa cultural. 
«I no una continuació de la tempo-
rada», va recalcar Simó.
 El canvi de model, respecte no no-
més al de Ricardo Szwarcer sinó al 
d’anteriors directors, és contundent 
amb una oferta de decidit caràcter  
contemporani. «Hi haurà especta-
cles que temàticament o formal-
ment ens ajudaran a entendre on es-
tem i què ens està passant. Especta-
cles des del nostre món i no des del 
clàssic», va dir ahir Simó, que va es-
tar acompanyat per Jaume Ciurana. 
El tinent d’alcalde de Cultura va 
anunciar un descens del pressupost 
del 5%, de 3,6 a 3,5 milions.

AUTORIA CATALANA / Simó es va perme-
tre per explicar la seva aposta una 
broma maliciosa. «Shakespeare, Ib-
sen i Txékhov són els principals au-
tors del teatre català». O sigui, bus-
ca textos dels segles XX i XXI i ni una 
revisió d’un clàssic, encara que es-

EL CANVI RADICAL DEL NOU DIRECTOR DEL FESTIVAL D’ESTIU DE bARCELONA

i oberts a tothom, «i no a un pano-
rama franco-alemany». Va avançar, 
dintre d’una àmplia oferta, la pre-
sència de la companyia islandesa 
Vesturpor Theatre, premi Europa 
2011, amb una versió de La metamor-
fosi, de Kafka. O de dos muntatges de 
dansa: Body remix, de la coreògrafa 
canadenca Marie Chouinard, i Wal-
king next to our shoes, de la sud-africa-
na Robyn Orlin. El Grec alleujarà, 
per tant, el descens per les retallades 
de propostes estrangeres qualifica-
des als teatres públics de Barcelona.

UNA CARPA DE CIRC / L’espectador del 
festival podrà visualitzar el canvi 
que propugna Simó amb una con-
centració de l’oferta a l’àrea de 
Montjuïc, amb l’amfiteatre i el mi-
rador del Grec, i els espais del Tea-
tre Lliure, del Mercat de les Flors i de 
l’Institut del Teatre. A aquests vuit 
escenaris s’hi unirà una carpa de 
circ davant del pavelló Mies van der 

Rohe, cosa que farà que el circ adqui-
reixi consideració pròpia en el pro-
grama. A la plaça de Margarida Xir-
gu, a més, s’hi instal·larà el hub del 
festival, punt de trobada de tots els 
sectors implicats en el certamen.

INCENDI I GUSPIRES / Que Montjuïc si-
gui el centre no exclou que el festi-
val irradiï per la resta de la ciutat 
amb quatre espectacles de tempo-
rada al Romea, el Poliorama, La Seca 
i la Beckett. També se’n muntaran 
dos d’itinerants, no de carrer, que 
es representaran per barris de la ciu-
tat. Un d’ells serà de la companyia 
de dansa de l’Institut del Teatre. «Vo-
lem provocar un incendi a Montju-
ïc, però necessitem guspires a altres 
barris», va dir Simó. H

tigui carregada de contemporane-
ïtat. «Les versions dels clàssics ja te-
nen el seu lloc en la temporada», va 
sentenciar.
 Aquest atrevit criteri es comple-
menta amb un suport de l’autoria 
catalana, i no només textual, «tam-
bé en l’àmbit de la música, el circ i 
la coreografia». També amb la co-
producció i exhibició de muntat-
ges internacionals de primer nivell 

El certamen tindrà 
un pressupost de 3,5 
milions i inclourà una 
oferta internacional 
àmplia i de primer nivell

  

  

Una collita només discreta
CRÒNICA Les veus femenines van destacar al Concurs Viñas

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA

La 49a edició del Concurs Francesc 
Viñas no passarà a la història com 
una de les millors. En la collita 
d’aquest any, amb més de mig miler 
de participants de 61 països, van des-
tacar les veus femenines, però el fet 
que el primer premi masculí quedés 
desert demostra que el jurat, amb Fi-
orenza Cossoto i José van Damm en-
tre els seus il·lustres membres, va en-
certar en la decisió.
 En la gala celebrada diumenge al 
Liceu, les més aclamades van ser les 
sopranos. Especialment aplaudida 
va ser l’actuació de la britànica Jes-

sica Muirhead, la preferida del pú-
blic, que va conquistar el segon pre-
mi exaequo amb la coreana Ju Young 
Hong (totes dues de 30 anys). La mol-
dava Olga Busuioc (25 anys) també va 
merèixer el suport dels espectadors, 
malgrat cantar embotida en un ajus-
tat vestit verd que li impedia mou-
re’s amb desimboltura.

MUIRHEAD VA EMOCIONAR / Són veus po-
tents i amb bona projecció, però no-
més Muirhead va ser capaç d’emo-
cionar amb una interpretació rica 
en matisos d’Estranno de La travia-
ta. Young Hong va exhibir, sobretot 
amb la Mimí de La bohème, un cant de 

molt pes però sense expressivitat. El 
mateix els va passar a una Busuioc 
sobrada de recursos i a la seva com-
patriota Kristina Mkhitaryan (ter-
cera classificada). La guanyadora va 
cantar l’escena de la carta de Tatiana 
de Ievgueni Onieguin i una ària de Ru-
salka. La mezzo Anna Tobella, premi a 
la millor cantant espanyola i catala-
na, va acreditar amb una ària de Se-
miramide l’ofici de qui ja està als cir-
cuits operístics, i Miriam Zubieta, 
promesa espanyola, va mostrar que 
té un bon camí al davant.
 El turc Orhan Vildiz (33 anys) i el 
coreà Chae Wook Lim (34), segon i 
tercer premi masculins, no van pas-

sar de la discreció. Tenen unes bones 
veus de baríton, però els falta aquella 
capacitat de transmetre sentiments 
que fa tan diferent un cantant dels 
altres.

 L’homenatge a Maria Vilardell, 
impulsora d’aquest prestigiós cer-
tamen, va ser un dels moments més 
emotius de la gala final d’un concurs 
que el 2013 complirà 50 anys. H

33 Els guanyadors del Concurs Francesc Viñas, al Liceu.

A. BOFILL

33 El director Ramon Simó (dreta), i el tinent d’alcalde de Cultura, Jaume Ciurana, ahir a La Virreina.

ALBERT BERTRAN

No en va donar més detalls i tampoc 
va confirmar que l’amfiteatre se-
gueixi sent com sempre l’escenari. 
Sí que va voler restar transcendèn-
cia al fet que aquell dia marqui la lí-
nia d’«un festival molt complex».

33«No m’agraden ni les estrenes 
ni els espectacles inaugurals», va 
sentenciar Ramon Simó. Cosa que 
no treu que que el director estigui 
preparant per a l’1 de juliol «una in-
auguració absolutament diferent». 

«Una obertura absolutament diferent»
LA INAUGURACIÓ


