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El Grec mira al món
3El programa inclou 68 espectacles, la meitat internacionals

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

E
l nou director del Grec de 
Barcelona, Ramon Simó, 
va revelar ahir, en presèn-
cia de l’alcalde, Xavier Tri-

as, i del tinent d’alcalde de Cultu-
ra, Jaume Ciurana, el programa del 
canvi de rumb que s’inicia sota el 
seu mandat. S’ha acabat el misteri 
–aquell que anuncien els cartells 
d’estil film noir d’aquesta 36a edi-
ció–. Ahir es va revelar l’aposta per 
la internacionalització, la multidis-
ciplinaritat, la innovació, la creació 
contemporània i la participació ciu-
tadana. En aquest sentit, un especta-
cle gratuït i aeri –Pedalejant cap al cel, 

de la companyia belga Theater Tol– 
inaugurarà la cita al passeig de Lluís 
Companys el 30 de juny a la nit. 
 El festival es concentrarà en el 
mes de juliol, tot i que el nombre 
d’espectacles (68) augmenta respec-
te al 2011. L’accent internacional, 
amb la meitat de les propostes arri-
bades de 12 països, marcarà la nova 
etapa d’un Grec que, segons Simó, 
busca ser «una finestra al món». «Vo-
lem portar el millor del que circula 
per Europa i el món», va emfatitzar 
el director, que va animar a no per-
dre’s, entre altres coses, la propos-
ta de la coreògrafa canadenca Ma-
rie Chouinard (Body_remix/Goldberg 
variations), en la seva primera visita 

a Barcelona. Dansa contemporània 
amb bastons i crosses.
 La prestigiosa companyia britàni-
ca Complicite, amb el seu impactant 
llenguatge visual, recrearà The mas-
ter and Margarita, un viatge d’anada 
i tornada a l’infern des de Jerusalem 
fins a Moscou. D’Alemanya ens arri-
ba Don Giovanni. Keine Pause, de David 
Marton, collage musical al servei dels 
textos del pervers marquès de Sade, 
i Testament, on pares i fills, literal-
ment, salten a escena i despullen els 
seus assumptes intergeneracionals. 
Els islandesos Vesturport (premi Eu-
ropa) proposen una innovadora ver-
sió de la Metamorphosis de Kafka, i els 
italians de  TPO, la proposta familiar 
Kindur.
 Dintre de la potent oferta de dan-
sa hi ha la companyia belga Peeping 
Tom (32 Rue Vandenbranden), Gauthi-
er Dance amb la guardonada coreo-
grafia Popppea/ Poppea i Bombyx Mori, 
un sorprenent exemple de la potent 
escena israeliana. El capítol circense 
inclou set propostes, entre elles la de 
Tortell Poltrona.  
 L’impuls a la creació catalana és 
un altre dels estendards d’un festi-
val que ha coproduït amb quatre te-
atres de la ciutat: Dubte (Poliorama), 
El principi d’Arquimedes (Sala Beckett), 
Senyoreta Júlia (Romea) i Pallarina, poe-
ta i puta (La Seca Espai Brossa). Desta-
ca El gran teatre del món, la cantata de 
Calixto Bieito amb música de Carles 
Santos.
 
AMFITEATRE MUSICAL / L’amfiteatre de 
Montjuïc estarà gairebé limitat a ter-
ritori musical. Hi actuaran, entre al-
tres, Pascal Comelade i La Cobla Sant 
Jordi (obertura oficial), Jane Birkin, 
Toquinho, Katie Melua, i Omar Fa-
ruk i Tomatito. Carles Santos, Juan 
Perro, Jerôme Lavoix i Muchachito 
actuaran en altres espais.
 Música a part, només comparei-
xeran al Teatre Grec la dansa urbana 
de Brodas Bros (Concierto concepto), la 
de Maria Rovira (Ballant a la sorra), el 
circ dels francesos CIE XY i la propos-
ta teatral de Joan Ollé, que recrea la 
ciutat del Floquet de Neu i la Monyos 
a À la ville de... Barcelona. La Barcelona 
d’avui, va declarar Trias, pretén «ser 
coneguda per la cultura i la creativi-
tat, i per a això el Grec és una oportu-
nitat única». H

Tota la programació del Grec, avui a 
la revista Idees+Teletodo.
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TRES PERLES 3 ‘The master and Margarita’, de Complicite. A dalt a la dreta, Jane Birkin, i a sota, la peça de la coreògrafa Marie Chouinard.

3,5 milions d’euros de 
pressupost (un 5% inferior al 
2011); 2,1 milions són per a 
l’activitat artística.

68 espectacles: 22 de teatre, 
21 de música, 13 de dansa i 7 de 
circ, una festa inaugural i quatre 
propostes més.

34 estrenes absolutes (un 
50% de la programació).

30 muntatges internacionals 
(46% de l’oferta) de 12 països, 
com Islàndia, Sud-àfrica, Bèlgica, 
el Canadà i Turquia.

26 coproduccions amb 29 
coproductors catalans, amb la 
idea de cohesionar els centres de 
producció del país.

20% de descompte per 
abonament de 3 o més espectacles.

LES XIFRES DE LA 36a EDICIÓ


