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Debatobert
CRÍT ICA DE MÚSICA CLÁSICA

La tradicional foto de família del festival Grec, en la qual va ser present l’alcalde, Xavier Trias

JUSTO BARRANCO
Barcelona

El nou Grec ja és aquí. Ramon
Simó va presentar ahir els 68 es-
pectacles –set més que el 2011–
que integren la seva primera tem-
porada al capdavant del festival i
amb els quals intentarà durant el
mes de juliol satisfer el mandat
que li va donar l’Ajuntament: un
festival internacional però molt
proper als barcelonins. Com va
reblar ahir l’alcalde, Xavier
Trias, “som una ciutat coneguda
per la cultura, el coneixement, la
creativitat i la innovació, i el Grec
ha de ser tot això. Però alhora

que és internacional, ha d’estar
pròxima la gent. Lamarca Barce-
lona és molt important i és una
suma de coses que no han de ser
contradictòries. I el Grec ens ha
d’ajudar a construir la ciutat que
volem, la ciutat del benestar”.
I per aconseguir-ho, a més de

tot allò que ja s’havia anunciat
–comque el festival es concentra-
rà als teatres de Montjuïc, però
l’obertura serà una gran festa po-
pular amb circ i música el 30 de
juny al passeig Lluís Companys–,
Simó va presentar ahir unprogra-
ma amb “un ampli paisatge inter-
nacional i algunes de les millors
coses de teatre, dansa i circ del
món”, i, alhora, amb un impuls
important a la creació catalana,
amb un total de 26 coproduc-
cions. Un programa que, va dir,
persegueix “posar sobre la taula
la societat contemporània en un
moment en què les coses que ha-
víem pensat que eren sòlides,
com els bancs, no ho són tant”.
Un programa en el qual el teatre
ha cedit unamica d’espai a lamú-
sica i, sobretot, al circ, que hi esta-
rà representat amb set obres: des
dels francesos XY fins a Tortell
Poltrona o els Escarlata Circus.
El festival tindrà un pressu-

post total de 3.536.000 euros, un
5%menys que el de l’any passat, i
hi haurà 30 espectacles interna-

cionals. I no només d’Europa,
també de Sud-àfrica, Israel o el
Canadà. Però en lloc d’apostar
per les vaques sagrades de la dan-
sa o el teatre globals que solen vi-
sitar Barcelona, Simó ha buscat
el descobriment. Per això ahir va
voler destacar alguns noms: Ma-
rie Schouinard, “la gran coreògra-
fa canadenca”; She she pop, “pre-
sent i futur del teatre alemany”;
“els innovadors i fantàstics islan-
desos” de Vesturport theatre;
David Marton amb Don Giovan-
ni. Keine pause, teatre musical
per un dels noms a seguir; la dan-
sa dels israelians Inbal Pinto &
Avshalom Pollak, o el teatre dels
italians Motus, “dels pocs artis-
tes que es plantegen avui el sentit
de la revolta”. I sens dubte Com-
plicite, de Simon McBurney,
amb The master and Margarita.
Perquè de clàssics finalment sí
que n’hi haurà al Grec, però rein-
terpretats, “com s’ha fet sempre,
com feia Shakespeare”, va dir
Simó, per la mirada moderna.
Parlant ja de les produccions

catalanes, hi haurà quatre obres
de teatre que duraran tot juliol i
que per això seran fora de
Montjuïc:Dubte, dirigida per Síl-
via Munt, al Poliorama; la Senyo-
reta Júlia, dirigida per Josep
MariaMestres, al Romea;El prin-
cipi d’Arquímedes, de Josep
MariaMiró, a la Beckett, iPallari-
na, poeta i puta, que porta la poe-
ta Dolors Miquel a La Seca. A
més, hi haurà obres dirigides per
Carme Portaceli o Calixto Bieito,
de qui es veurà El gran teatro del
mundo. Marcel·lí Antúnez pre-
sentarà la seva performancePseu-
do i Joan Ollé revisarà la història
de la capital catalana a À la ville
de... Barcelona. Finalment, per
primera vegada el festival produ-
eix part de la música, com els
xous de Juan Perro, Carles San-
tos i CaboSanRoque, i el cicle de
petit formatOff the Record, on hi
haurà Santi Balmes, Martirio o
Quimi Portet. A més, actuaran
Toquinho, Els amics de les arts,
Jane Birkin o Jordi Savall.c

ElGrecapostapelsdescobriments
Molts dels creadors de les 30 obres internacionals no han actuat mai a Barcelona

Orquestra de cambra
de París

Obres: Haydn, Mozart, Debussy
Solistes: Makoto Ozone, Tho-
mas Zehetmair, Ruth Killius
Lloc i data: L’Auditori (29/V)

JAUME RADIGALES

Concert desigual el de l’Orques-
tra de Cambra de París a L’Audi-
tori, amb peces no sempre ben re-
soltes i algunes directament mal
programades.
Escoltar el violí de ThomasZe-

hetmair sempre és una garantia, i
al costat de Ruth Killius la Simfo-
nia concertant per a violí i viola
de Mozart va tenir una interpre-
tació òptima, si bé l’Orquestra de
Cambra de París (dirigida pelma-
teix Zehetmair) va tenir més
d’una entrada falsa (com en la

Simfonia núm. 85 de Haydn), co-
sa que amb el classicisme sempre
és un risc.
El debat, però, es va obrir amb

la peculiar versió que el pianista i
compositor japonèsMakotoOzo-
ne va fer del mozartià Concert
núm. 9 Jeunehomme.Debat obert
perquè és dels pocs concerts que
Mozart no va escriure per a sima-
teix, de manera que va deixar les
cadències impreses als pentagra-
mes dels seus tres moviments.
Ozone va optar per una versió
lliure, de collita pròpia, malgis-
tral en la transició d’un llenguat-
ge (el clàssic) a un altre (el jazz)
amb felices resolucions. Més dis-
cutible és l’ús de la improvisació
i de la recerca de sons oberts amb
el piano durant el desenvo-
lupament dels fragments acom-
panyats pel tutti orquestral. Ex-
cel·lent intèrpret, en tot cas, en el
ple sentit del terme.c
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