
56  www.timeout.cat

Podem dir que el primer Grec de 
Ramon Simó ha estat de notable 
alt. Quatre setmanes de juliol 
frenètiques amb un bon tast de 
teatre internacional, a banda 
d’estrenes locals de mèrit. Amb 
l’ajuda de Juan Carlos Olivares i 
Santi Fondevila, crítics de Time 
Out Barcelona, us fem la tria del 
millor del Grec, i no ens oblidem de 
remarcar un petit nyap. 

The master & Margarita
El retorn de Simon McBurney i 
Complicité a Barcelona ens va 
deixar en estat de xoc. Més de tres 
hores de teatre pirotècnic i teatre 
detallista, d’emoció, tensió, rialles i 
un missatge: estem acabats. 
L’adaptació de la novel·la de 
Mikhail Bulgàkov dóna sentit a tot 
el festival i ens fa veure que els 
diners sols –el desplegament de 
recursos és brutal– no basten. Cal 
molta intel·ligència per moure els 
actors com ho fa McBurney. 

Només pels canvis d’escena, el 
ritme i la interpretació de David 
Annen (el Mestre), aquesta obra 
entra en el cànon de qualsevol 
espectador.

32 rue Vanderbranden 
La companyia belga Peeping Tom 
ens ha ofert l’espectacle més 
original, potser el més hipnòtic. 
Sis ballarins que ens expliquen la 
seva vida en un carrer perdut de, 
diguéssim, els Alps. Vam conèixer 
la història d’una dona sola 
embarassada, d’una parella jove i 
guapa, i de dos nois orientals que 
viuen plegats. Estem fora de la 
realitat, a la muntanya, i aquí tot 
és possible. La precisió dels 
moviments dels intèrprets i la 
imaginació sense topalls de 
l’espectacle ens van al·lucinar.

El principi d’Arquimedes
L’obra de Josep Maria Miró és la 
revelació d’aquest Grec. Un text 

mi·limetrat sobre un presumpte 
cas de pederàstia en una piscina, 
construït per peces, ens va deixar 
bocabadats. Per l’astúcia de 
l’autor-director i per la 
interpretació dels quatre actors.  
Vam sortir de la Sala Beckett 
sense saber la veritat.

bODY_rEMIX 
La primera visita a casa nostra de 
la companyia quebequesa de 
Marie Chouinard també ens va 
meravellar. Dansa contemporània 
sobre les possibilitats del cos. Una 
tropa de ballarins que fan servir 
crosses i ens transporten al Pavelló 
número 6 de Txékhov. És a dir, a la 
degradació màxima de l’ésser 
humà produïda per l’aire que es 
respira. I tot amb la tècnica 
clàssica i la veu diabòlica de Glenn 
Gould que ens recorda que, de fons, 
sonen les Variacions Goldberg.

El nyap
Tot, però, no podien ser fl ors i 
violes. I el pitjor d’aquest Grec ha 
estat, sens dubte, la campanya per 
promocionar-lo, que tractava el 
festival com si fos el Sónar. Ningú 
va al Grec perquè sigui el Grec, 
sinó perquè vol veure aquest 
espectacle o l’altre. La prova del 
fiasco ha estat veure moltes sales 
mig buides amb muntatges que 
mereixerien estar plens.
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Quatre obres del 
Grec (i un nyap)
L’Andreu Gomila parla amb els crítics i fa un 
rànquing del millor del festival d’estiu

 Aquesta província 
irredempta, un pèl cutre i 

força atrotinada té coses ben 
curioses, il·lustres senadors. I una 
seria, per exemple, les bregues 
atàviques entre les diferents 
famílies teatrals, que no s’aturen 
ni quan et pugen l’IVA al 21%. I les 
quals, sovint, són més de pati 
d’escola que pròpies de gent 
adulta, vaja, de gent que ha 
superat la quarentena.

 La gran diferència entre els 
‘vells’ i els ‘joves’ és que 

aquests darrers viuen en un món 
diferent. Autors, directors i actors 
es coneixen, sopen plegats, se’n 
van de gresca, s’escruten els uns 
als altres, i sempre des d’una 
certa complicitat generacional. 
No direm que no s’envegin o que 
no es critiquin, o que no hi hagi de 
vegades mala bava, però res a 
veure amb les maneres que es 
gasten els ‘vells’.

 Els ‘vells’ són de por. Aquest 
senador sense alçacoll, mut i 

arraconadís, ha vist de prop com 
s’enviava a galeres algun director 
o algun actor perquè, simplement, 
queia malament, o tenia fama de 
malcarat. O com els empresaris 
deien pestes d’un director de 
teatre públic. O com aquest 
director de teatre públic jurava 
que no treballaria mai amb aquell 
empresari mentre treia tota la 
brutor de sota la catifa...   

 Els ‘vells’ són una colla de  
confabuladors de primera. 

M’estranya molt, per exemple, 
que Xavier Albertí no hagi dirigit 
res al TNC –i ara en serà el 
director, visca la coherència!–. O 
que Pep Tosar hagi de viure reclòs 
al Círcol Maldà. O que no haguem 
vist res de Rodolf Sirera en anys, ni 
un trist encàrrec. 

 L’altre dia, un respectat 
director teatral, d’aquests 

que es passegen per Europa, em 
deia que tot plegat s’assemblava 
massa a les baralles entre nens de 
diferents pobles, que s’odien 
sense saber per què... No 
convindria que es deixessin estar 
de tonteries i es posessin a remar 
plegats? –Andreu Gomila

Brutus
Baralles
de nens

Aquest The master and Margarita passaran al cànon personal de molts espectadors.


