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OPINIÓ

Una breu
mirada sobre

el festival
Grec 2012

SANTI FONDEVILA

● Estimular la curiositat. Te raó
el director del Grec quan demana
curiositat als espectadors. I d’aquí
ve la publicitat amb què es difon:
què hi ha darrere el Grec? Doncs hi
ha una popular i festiva inaugura-
ció. ¿I després? Força risc. No hi ha
creadors del mainstream internaci-
onal, però sí companyies i especta-
cles que tenen una gran presència
en l’Europa de les arts escèniques.
I em refereixo a la companyia
Théâtre du Complicité i al seu di-
rector Simon McBurney, que ens
han visitat amb resultats espectacu-
lars en altres ocasions. Em referei-
xo, esclar, a Calixto Bieto, que pro-
posa una mirada sobre El gran tea-
tro del mundo de Calderón com una
cantata cuinada amb l’incompara-
ble Carles Santos. I en l’òrbita de Bi-
eito, a través del Barcelona Interna-
cional Teatre, la proposta d’una
òpera de repertori, Don Giovanni,
que no té res a veure, diuen, amb el
repertori. També recomano Pee-
ping Tom, coneguts pel seu pas pel
Temporada Alta, una companyia de
teatre-dansa punyent i agosarada,
i els alemanys de She She Pop i Els
Seus Pares, avalats per l’èxit al seu
país i la coproducció del Hebel Te-
atre, una font de descobriments.

● Els nostres directors. Sigui dit,
tot això, sense oblidar que hi ha pro-
duccions d’aquí amb prou interès,
com les que dirigeixen Josep Maria
Mestres, Sílvia Munt, Carme Porta-
celi, Magda Puyo, Gloria Balañà, Jo-
sé Sanchis Sinisterra i la coreògra-
fa Maria Rovira.

● El fet diferencial (I). Més enllà,
en el Grec 2012 hi ha dos factors dife-
renciadors. El primer és la progra-
mació musical, que aposta per noms
poc coneguts i defuig l’star system
musical. La música havia estat sem-
pre una de les qüestions més proble-
màtiques del festival.

● El fet diferencial (II). L’altre és
la instal·lació d’una carpa (de fet,
dues, perquè en una altra hi ha pro-
gramació de circ, més abundant
que mai). La carpa Hub, a la plaça
Margarida Xirgu, rememora el que
va ser en aquells anys daurats la
carpa Bardelona del Festival de
Tardor. El Hub es vol com un es-
pai per a espectacles petits i de re-
lació entre creadors, intèrprets i
espectadors, un cau on, pausada-
ment, es pugui gaudir i parlar del
món de l’espectacle. És una molt
bona idea i probablement serà una
de les sorpreses del Grec.e

El traspunt

Neix 9 Grup Editorial, fusió d’Angle i Cossetània
JORDI NOPCA

BARCELONA. Els editors d’Angle i
Cossetània, Eudald Tomasa i Jordi
Ferrer, van definir la fusió de les du-
es empreses com un “casament re-
sultat d’un llarg festeig”, que va ar-
rencar l’any 2008 arran dels proble-
mes amb la distribuïdora Arc de Be-
rà i va continuar amb la creació
d’Edi.cat i Xarxa de Llibres. 9 Grup
Editorial vol que Angle, Cossetània
i els dos segells en castellà que s’hi
han afegit –Cuadrilátero de Libros i
Lectio– compleixin tres objectius
principals: “Enfortir el posiciona-
ment en el mercat, crear sinergies i
augmentar la potència per assumir
projectes de més abast”.

Jordi Ferrer es convertirà en el
nou director del grup, que mantin-

drà el caràcter propi de cada se-
gell. Amb la notícia, 9 Grup Edi-
torial es converteix en el segon
més important pel que fa a títols
publicats en català, que rondarà
els 150 –sense comptar-hi els lli-
bres de text– i un fons de més de
1.500 títols, sumant tots quatre
segells. El 2011, la facturació de
venda al públic de Cossetània i
Angle ha sigut d’uns 4,5 milions
d’euros. Tomasa i Ferrer van re-
calcar que la fusió no comporta-
rà la pèrdua de llocs de treball.
“No ens fusionem per necessitat,
sinó per oportunitat. No estem
malament, però veiem que la si-
tuació és difícil i entrem en la re-
flexió de com abordar-ho. El nou
projecte és més potent i emocio-
nant”, va dir Tomasa.e

SECTOR EDITORIAL

Eudald Tomasa i Jordi Ferrer durant la roda de
premsa en què van anunciar la fusió empresarial. ACN
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Dues estrenes just abans del Grec

Avui arriben dos nous espectacles
a la cartellera teatral barcelonina.
Tot just abans que comenci el Grec
aixequen el teló Prime time, a la Sa-
la Muntaner, i Llorar por llorar, a
la Sala Rubianes del Club Capitol.

les nostres vides”, assenyala Blanco.
“Només voldria que sabessin des-
criure’m quan ja no hi fos. Què re-
cordaran de mi? Qui s’enrecordarà
de mi?”, es pregunta l’enigmàtica
protagonista de Prime time. L’obra
està inspirada en el moviment dels
exploradors urbans i com retraten,
diu Blanco, “l’oblit i com el pas del
temps va degradant el que l’home ha
construït”.

“Volem que el públic es pixi”
Aquest vespre la companyia Pez en
Raya desembarca a la Sala Pepe Ru-
bianes del Club Capitol amb el seu
llenguatge embogit i el seu humor
absurd per presentar l’espectacle
Llorar por llorar. El muntatge, pro-
tagonitzat pels actors Cristina Me-
dina i Joan Estrader, relata com la
senyoreta Flecha visita Radio Mis-
terio per participar en el programa

de relats de l’emissora, que fa 15
anys amb el conte Soy yo nara i
acaba ella mateixa embolicada en
la resolució d’un crim. “Hem cre-
at una història de misteri per
llançar gags i acudits un darrere
l’altre i fer que el públic es pixi”,
diu l’actriu Cristina Medina, que
s’ha fet popular a la sèrie de tele-
visió La que se avecina.

Llorar por llorar és el vuitè es-
pectacle de la companyia. A l’ho-
ra de crear un espectacle, diu Me-
dina, treballen “molt a partir
d’improvisacions” perquè els per-
met “partir d’una idea i desenvo-
lupar-la cap a un altre lloc dife-
rent”. “¿La senyoreta Flecha és la
Jessica Fletcher de la sèrie? La
nostra va sorgir d’una improvisa-
ció en què un nét de Pelé es troba-
va amb una senyora fent el Camí
de Sant Jaume”, assegura.e

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. El dramaturg i direc-
tor Martí Torras està en ratxa. L’es-
pectacle de Las Divinas Enchanté,
que ha dirigit, acaba de guanyar el
premi Unnim de teatre, estrenarà
L’ànima del bus dins el festival Grec
i a partir d’avui la Sala Muntaner
recupera, fins al 22 de juliol, Prime
time, l’espectacle que va escriure
amb l’actriu Paula Blanco com un
assaig obert de l’espectacle d’Àlex
Rigola Gata sobre teulada de zinc
calenta al Teatre Lliure. Només
se’n van fer dues funcions i com que
molta gent en va quedar fora, un
any i mig després l’han pogut tor-
nar a oferir al públic tal com el van
estrenar, amb la mateixa esceno-
grafia del muntatge de Rigola.

A més de la relació tempestuosa
dels personatges que van popularit-
zar Paul Newman i Liz Taylor, Ga-
ta sobre teulada de zinc calenta rela-
ta la història d’un pare que reuneix
els dos fills poc abans de morir. Ells
s’enfrontaran per captar la seva
atenció i per heretar l’empresa pa-
terna. Martí Torras i Paula Blanco,
que va col·laborar en la dramatúr-
gia, tornen a reflexionar sobre la fa-
mília, a partir de tres fotògrafs que
descobreixen les gravacions d’una
dona dins una casa abandonada.
“L’obra és un exercici sobre l’oblit
i el seu contrari, el prime time. Els
fotògrafs recreen els fragments de
la vida d’aquesta dona i al final no se
sap on són els límits entre la realitat
i la ficció. Passen a ser els seus pos-
sibles fills. Curiosament, el naixe-
ment i la mort, dos moments que no
podem triar quan es produeixen,
són els que tenen més audiència de

01. Paula Blanco i la dona misteriosa de Prime time. IGNASI GUASCH 02. La senyoreta Flecha
és “una barreja de Jessica Fletcher, Omaíta i Manolo el del Bombo”. RUBÉN BALLESTER

‘Prime time’ i ‘Llorar por llorar’ arriben a la Sala Muntaner i al Club Capitol
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Reposició
‘Prime time’
va captivar el
públic amb
només dues
funcions al
Teatre Lliure


