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wEls hackers d’Anonymous
han piratejat els productes de
Sony com a revenja pel tanca-
ment de Megaupload difo-
nent una llista amb enllaços
BitTorrent (per a programes
d’intercanvi o P2P) per des-
carregar les discografies dels
artistes de Sony, com també
les seves pel·lícules (Sony i
Colúmbia) dels últims 11

anys. A Espanya, un efecte
indirecte del tancament de
Megaupload ha estat que el
portal de cinema Filmin.es
–que aglutina les distribuïdo-
res Alta Films, Avalon Distri-
bución, El Deseo, Golem,
Tornasol, Vértigo Films, Ver-
sus Entertainment, Wanda
Visión i Cameo– ha triplicat
el seu trànsit. / Redacción

wEl monestir de Sant Feliu de Guíxols acollirà des del maig
fins a l’octubre una exposició amb 60 obres de la col·lecció de
la baronessa Thyssen corresponents a artistes internacionals
–entre els quals n’hi ha de catalans– de finals del XIX i pri-
mer terç del XX. La mostra vol compensar el retard, a causa
de la crisi, del futur museu Thyssen del municipi. / S. Oller

La baronessa Thyssen, Carmen Cervera, ahir, a Sant Feliu

El director del Grec, Ramon Simó
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ElnouGrec: aMontjuïc,
al juliol i sensecapclàssic
El festival aposta completament per la creació contemporània

JUSTO BARRANCO

Barcelona

El festival Grec ja té un nou mo-
del per als propers quatre anys.
Això sí, no és del tot evident que
sigui el que imaginava el regidor
de Cultura de Barcelona, Jaume
Ciurana, quan al juliol va nome-
nar Ramon Simó director del
Grec i li va demanar un certamen
“més viscut per la ciutat, que la
gent de Barcelona percebés com
apropi”. També és cert que lama-
jor part de la programació encara
s’ha de decidir, perquè ahir Simó
només va presentar les grans líni-
es programàtiques.
El nou Grec serà un festival

comprimit en el temps –se cele-
brarà només al juliol, de l’1 al 31–
i en l’espai –tindrà lloc gairebé
per complet als escenaris de la
muntanya de Montjuïc, tret de
quatre obres que es programaran
al Romea, al Poliorama, a la Bec-
kett i a La Seca, i dos que seran
itinerants i canviaran de distric-
te–, i apostarà completament per
les creacions “que tinguin com a
teló de fons l’expressió de la reali-
tat contemporània”. Segons les
paraules aclaridores de Simó:
“Avui, els principals autors del te-
atre català són Shakespeare, Ib-
sen i Txèkhov. Som capaços de

fer alguna cosa més enllà
d’aquests? El Grec serà el lloc per
descobrir-ho”.
I ho serà perquè no es progra-

marà res anterior al segle XX. Si
la nova obra d’un dels grans com
Peter Brook és un Shakespeare,
va dir, no es programarà al Grec.
“La complexitat del nostre temps
ens porta a parlar-ne posant clàs-
sics pel mig. Vull que al Grec es
parli del present sense l’argu-
ment d’autoritat del clàssic”, va
afirmar. Una estètica i temàtica
contemporànies, doncs, en una

programació dividida en parts
iguals en produccions catalanes i
internacionals, entenent per in-
ternacionals, ironitza, no només
un panorama franco-alemany.
Aquest equilibri entre local i

global ha de permetre que els cre-
adors catalans es relacionin amb
els de tot el món a l’envelat per a
professionals que es muntarà du-
rant el Grec a la plaça Margarida
Xirgu, al costat del Teatre Lliure,
el Mercat de les Flors i l’Institut
del Teatre, escenaris clau del cer-
tamen juntament amb el teatre
Grec. Hi haurà un altre envelat
davant del pavelló Mies van der
Rohe, dedicat al circ, i s’apostarà
pel teatre infantil i juvenil.
Per obrir boca, Simó va avan-

çar que programarà la poderosa
versió de La metamorfosi de Kaf-
ka dels islandesos Vesturport, el
compromès Walking next to our
shoes de la coreògrafa sud-africa-
naRobynOrlin ambun cor de po-
lifonia zulu, o Body remix, de la
coreògrafa canadenca Marie
Chouinard. També coproduirà el
nou espectacle de Pep Bou, es-
trenarà a la Sala Beckett l’última
obra de Josep Maria Miró i IT
Dansa, dirigida per un coreògraf
internacional, i protagonitzarà
un dels espectacles que recorre-
ran Barcelona.c
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