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El Fòrum es recolza en el Grec per rellançar els espectacles 

• El festival programa més de 40 obres de teatre, dansa i música fins al 15 d'agost

• Peter Sellars obre el 15 de juny l'oferta amb 'The children of Herakles', al Lliure

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

L'espectacle de Peter Sellars The children of Hera- kles obrirà el dia 15 que ve, al Teatre Lliure, la
programació del Festival Grec 2004, que aquest any s'integra en el Fòrum i finalitza el 15 d'agost.
Durant dos mesos oferirà més de 40 creacions de teatre, dansa i música. Tant Ferran Mascarell, regidor
de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, com Borja Sitjà, director d'espectacles del Fòrum, van
destacar ahir que el Grec és un dels continguts més importants de l'oferta lúdica de la gran cita cultural.
El programa d'aquest any és, per Sitjà, "el millor que el festival ha ofert en els seus 27 anys d'història".
Barcelona, va afegir, trigarà molt temps a disfrutar "d'un cartell de tanta qualitat". El director ho va
atribuir no només a la celebració del Fòrum sinó també al fet que molts artistes han mostrat la seva
voluntat de venir a la capital catalana.

CONFUSIÓ
Mascarell va admetre ahir que s'havia creat certa confusió al voltant del Fòrum-Ciutat i el Grec, fins al
punt que moltes persones han arribat a creure que aquest any no es feia el festival d'estiu. Per això,
s'ha plantejat una ofensiva destinada a destacar la celebració del Grec, fet que ajudarà a impulsar
l'oferta global del Fòrum

Sitjà va reconèixer que alguns dels muntatges més importants del Fòrum-Ciutat no havien funcionat tal
com s'esperava i va assenyalar que els espectacles de Bob Wilson, al Lliure, i el del Theatre Zíngar de
Bartabás, a la carpa de la Mar Bella, havien estat per sota de les expectatives, tot i que en aquest últim
cas va atribuir la fluixa ocupació a l'alt preu de les entrades. Per contra, va assenyalar que la resta de
l'oferta funcionava d'acord amb el que estava previst.

La programació del Grec, que tindrà el teatre grec de Montjuïc com a epicentre, ofereix 18 obres de
teatre, 14 concerts, 2 òperes, 6 muntatges de dansa, i els cicles Dies de dansa i Cinema i bany. Santa
Joana dels escorxadors, de Bertolt Brecht, inaugurarà l'oferta del teatre de Montjuïc el dia 25 vinent.

El Grec 2004 acollirà muntatges internacionals de Peter Brook, Ba- ryshnikov, Enrique Vargas i Itz Galili,
a més del de Sellars. Pel que fa als creadors catalans, hi destaquen Carme Portaceli, Mario Gas, Calixto
Bieito, Pep Tosar, Cesc Gelabert, Roger Bernat i Rigola. José Carlos Plaza dirigirà a l'amfiteatre de
Montjuïc Yo Claudio, de Robert Graves, amb Héctor Alterio com a protagonista.

El nou espectacle de la companyia Gelabert-Azzopardi, Glimpse (Lliure, del 20 al 23 de juliol), i les
actuacions al Mercat de les companyies Galilio Dance (del 2 al 4 de juliol), Mar Gómez (del 7 al 10 de
juliol) i Lanònima Imperial (del 15 al 17 de juliol), ressalten en la dansa.

En la programació brillen dos muntatges per la seva singularitat. Fermí Reixach dirigeix i interpreta
Veinte poemas de amor y una canción desesperada (Espai Lliure, del 7 a l'11 de juliol), amb música de
Josep Maria Arrizabalaga, i al Barcelona Teatre Musical tindrà lloc l'estrena de Bagdad Café. The
Musical, la versió teatral de la pel.lícula del 1988.
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