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“Barcelona ha de ser cone-
guda per la cultura, la co-
municació, la innovació i
la creativitat”, sentencia-
va l’alcalde, Xavier Trias,
en la seva primera presen-
tació del Festival Grec.
Llegia la recepta donant a
entendre que el cartell del
Grec que durant els prò-
xims quatre anys dirigirà
Ramon Simó s’ha de ca-
racteritzar per aquestes
coordenades. I no només
això. També ha d’aconse-
guir que la gent de la ciutat
es faci seu el Grec. Simó
està convençut que, en els
set mesos de treball, ha re-
unit prou atractius per
aconseguir l’ambient de
festival a Montjuïc, alhora
que els veïns de Barcelona
rebran impulsos per co-
nèixer-lo i voler partici-
par-hi. En només un mes
es faran 68 actuacions. La
meitat dels muntatges al
Grec seran estrenes, cosa
que marca la voluntat de
participar en les produc-
cions i d’assumir el risc. El
Grec de Ramon Simó és
un meló que caldrà obrir
per tastar-ne la dolçor
aquest mes de juliol.

El pressupost, de 3,5
milions d’euros (“només”
un 5% de reducció, una xi-
fra molt menor que en

molts altres esdeveni-
ments, diu agraït Simó),
abastarà 30 actuacions in-
ternacionals de dotze pa-
ïsos diferents. Simó aspira
que la mirada del festival
als millors productes que
circulen fora de fronteres
sigui “més enllà de l’Euro-
pa merkeliana que tenim
avui”. El cartell també tin-
drà companyies consagra-
des que mai fins ara s’han
presentat a Barcelona. És
el cas de la companyia Ma-
rie Chouinard, així com la
companyia She She Pop,
que actuen acompanyats
dels seus pares biològics.
Sí que repeteixen grups
ben coneguts pel públic
del Grec, com ara els ita-
lians de TPO i la company-

ia belga Peeping Tom.
Vol ser participativa

perquè la primera actua-
ció és la nit del 30 de juny
al passeig Lluís Compa-
nys. La inauguració a l’am-
fiteatre Grec serà el dia se-
güent, amb Pascal Come-
lade i la Cobla Sant Jordi.
Es manté el Dies de dansa
i es vol involucrar els bar-
ris amb actuacions itine-
rants. Simó dóna accent al
circ. Tortell Poltrona fa
temporada i Escarlata Cir-
cus presenta tres títols. 

Pel que fa a la voluntat
d’atreure programadors
internacionals, s’integra
el Come & See a la vela de
la Xirgu i l’Obrador repe-
teix a l’Institut del Teatre.

Simó va ser molt taxa-
tiu dient que volia un Grec
que només fos contempo-
rani. En realitat, han en-
trat peces com El gran
teatro del mundo, de Cal-
derón de la Barca, una pe-
ça dirigida per Calixto Bi-
eito, estrenada a Friburg.
Simó ha buscat la col·labo-
ració de “tots els que s’han
deixat convèncer”, diu irò-
nicament. L’única produc-
ció teatral que es veurà a
l’amfiteatre Grec, A la vi-
lle... de Barcelona, té el su-
port de L’Auditori. De dra-
matúrgia catalana, hi ha
Josep Maria Miró, Victòria
Szpúnberg i Dolors Mi-
quel. ■
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El festival, que concentra en un sol mes
68 actuacions, es vol obrir a la ciutat

Obrir el meló
del Grec

Ramon Simó, director del
Festival Grec. ■ A. SALAMÉ

La companyia Raül Grau,
resident a L’Estruch, de
Sabadell, presenta avui
(21 h), al Teatre Municipal
de Girona, l’espectacle de
teatre visual L’estança, en
què narra la història d’un
matrimoni atrapat en la

rutina. Dos actors i gim-
nastes, Raül Grau i Inès
Guàrdia, a més de Núria
Olivé, que és la manipula-
dora del titella, explicaran
aquesta història, en què la
parella viu diferents situa-
cions de crisi, fruit del des-
gast de la relació amb el
pas del temps. Partint de
la quotidianitat, la parella

mira de reinventar-se, re-
descobrir-se novament,
un procés que té quelcom
de realisme màgic, un pro-
cés en què la fantasia
transcendeix allò quotidià
i els fa sentir allò que fa
tant temps havien oblidat.
L’acció succeeix dins l’es-
tança del matrimoni pro-
tagonista i s’inicia al ves-
pre, per acabar a la mitja-
nit. A través d’un titella,
que prové de l’altra banda
del mirall, els protagonis-
tes tornen a sentir, a emo-
cionar-se, a retrobar tot
allò oblidat. El titella figu-
ra que és la seva pròpia
consciència. ■
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