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El Grec engega motors
en totes les disciplines

El Grec es desplega en disciplines i
espais. Després de l’anul·lació del
concert inaugural, arrenca la pro-
gramació musical, de circ i infantil.
El teatre i la dansa reivindiquen
l’art des de diferents òptiques.

tístiques. S’aparta la cultura de la
societatiestancaalsmuseus.Il’artés
de tothom, tothom és artista, no s’ha
de classificar”, defensa Anna Güell.

Dansa: ‘Ballant a la sorra’
Trànsit Dansa i Chicuelo reten
homenatge a Carmen Amaya
Després de passejar-se pel Somor-
rostro (el seu darrer espectacle), Ma-
ria Rovira s’ha vist capaç d’enfron-
tar-se a Carmen Amaya. El seu uni-
vers, el seu baile i la música de fla-
menc pur que sonarà en directe de la
mà de primeres espases com Chi-
cuelo, el Duende, el Salao i Rosalia
Vila, conformen un homenatge a
una catalana universal poc conegu-
da i que es va passejar per Holly-
wood com si fos Marilyn o Ava Gard-
ner. L’espectacle, amb dramatúrgia
de Victoria Szpunberg, passa per la
mort de la bailaora a Begur, la joven-
tut al barri de barraques Somorros-
tro a Barcelona, el seu exili i èxit in-
ternacional i l’últim rodatge, Los Ta-
rantos. “Sabia que no veuria la pel·lí-
cula. Estava malalta del ronyó.
Explica a les memòries que li van dir
de jove que havia de suar molt per la
malaltia. Deia que no ballava com ho
feia per res intel·lectual. Era ballar o
morir”, explica Rovira. Una compa-
nyia d’onze ballarins barrejaran fla-
menc i contemporània al Teatre
Grec els dies 4 i 5 de juliol.

Música: Santi Balmes
Les cançons que li agraden
al líder de Love of Lesbian
Les úniques produccions musicals
del Grec són quatre espectacles de

petit format, Off the record, on es
convida els músics a interpretar el
que vulguin. Santi Balmes, el can-
tant de Love of Lesbian, tornarà a
la infantesa i a les cançons que van
formar la banda sonora de la seva
generació. L’acompanyarà, aquest
dimecres a la carpa Hub de la plaça
Xirgu el teclista Dani Ferrer.

Infantil: ‘Raspall’
Teatre Nu acosta l’univers de
Pere Calders als nens i nenes
Raspall és un conte que Pere Cal-
ders ja diu que és per a infants. Te-
atre Nu defensa que el teatre per
a nens i nenes ha de ser tan bo com
el d’adults. Per això han col·lidit
els dos universos en un muntatge
de teatre i objectes que converteix
el món real en una fantasia calder-
siana. Un raspall pren vida per
substituir la mascota d’un nen a
qui se li ha mort el gos. Els espec-
tacles familiars entren al Grec com
una categoria no menor. Teatre
Nu serà al Mercat de les Flors del 5
al 7 de juliol.

Itinerant: ‘L’ànima del bus’
Un espectacle dins un autocar
antic que recorre els barris
Martí Torras dirigeix un dels espec-
tacles itinerants del Grec. L’actor
Jordi Martínez, el músic Pep Pascual
i la ballarina Lola López actuaran
dins d’un autobús dels anys 60 i sub-
mergiran els espectadors en les vides
inventades dels passatgers. Un joc
que té parada durant un mes, de di-
mecres a dissabte, a Horta, Sant An-
dreu, Sants i el Poblenou.e

L.S.

BARCELONA. La concentració del
Grec en un mes fa que la densitat
d’estrenes sigui més alta que mai.
Els espectacles internacionals de
She She Pop i Marie Chouinard i els
espectacles que fan temporada han
sigut els primers a arrencar. Tortell
Poltrona inaugura la carpa de circ
instal·lada a la Font Màgica. Ara
s’obren la resta de gèneres i espais.

Teatre: ‘Udol’
Les Q-Ars Teatre reivindiquen el
paper essencial de l’art a la vida
“He vist les millors ments de la me-
va generació destruïdes per la boge-
ria”, arrenca l’Udol del poeta beat
Allen Ginsberg. Aquest poema ha si-
gut la inspiració de la companyia Q-
Ars Teatre (Mercè Anglès, Anna
Güell) per fer un cant en defensa de
qualsevol expressió artística. L’es-
pectacle, que es presenta al Lliure el
3 i 4 de juliol, és una consecució d’es-
cenes suggerents no lineals escrites
per Marilia Samper. Parlen de la ne-
cessitat de tenir l’art, de les pors dels
creadors, del resultat d’una obra, de
l’espectador, etc. “És un món que te-
nim ganes de reivindicar. Ve de l’em-
prenyamentadeveurequealabalan-
ça humana només s’hi posen les co-
ses materials i no les espirituals o ar-

Un autobús recorrerà els barris amb un espectacle músico-teatral

Jordi Martínez és l’actor que portarà a passeig els espectadors dels barris d’Horta, Sant Andreu, Sants i el
Poblenou. Lola López ballarà i Pep Pascual tocarà dins un autocar dels anys 60. DAVID RUANO

■ Roberto Olivan i Concha Velasco,
premis Sebastià Gasch del FAD

Els Premis Sebastià Gasch d’Arts Parateatrals van
distingir ahir el ballarí i coreògraf Roberto Olivan,
creador del Festival Deltebre Dansa, la llarga i re-
coneguda trajectòria de l’actriu Concha Velasco,
l’humor d’avantguarda de Miguel Noguera, l’espe-
rit canalla del xòuman Violeta la Burra i la voluntat
polièdrica de L’1, 2, 3 del Pallasso, Festival de Circ
de Tiana. Xavier Marcé, membre del jurat, va sub-
ratllar el “valor afegit” que suposa que la majoria
dels premiats siguin “artistes inclassificables”.

■ El Círcol Maldà tanca fins al
setembre per reformes a la sala

El petit i selecte Círcol Maldà al barri Gòtic de Barce-
lona ha hagut de tancar portes. Un arquitecte va
obligar a precintar la sala per seguretat i la propie-
tat ho ha aprofitat per rehabilitar tot el sostre. S’ha
anul·lat la programació fins al setembre, quan es
reprendrà l’activitat amb un projecte de pes amb
noms com Eduardo Mendoza i Eduard Fernández.

■ Mishima, Txarango i Love of Lesbian,
al festival Anòlia d’Igualada

Mishima, Txarango i Love of Lesbian són els caps
de cartell del festival Anòlia, que se celebrarà del
26 al 28 de juliol. També hi actuaran La Iaia, Terra-
tombats, Acousters i Nyandú. Entre el 7 i el 21 de
juliol hi haurà l’Anòlia al Carrer: concerts gratuïts
d’Els Amics de les Arts i Amelie, entre d’altres.

■ Gorka Knörr, nou director de l’ICEC,
“aprofundirà” en la feina feta fins ara

El nou director de l’Insti-
tut Català d’Empreses
Culturals (ICEC) va assu-
mir ahir el càrrec amb vo-
luntat continuista i el
propòsit “d’aprofundir”
en la feina feta per
l’equip que dirigia Fèlix
Riera. Un dels objectius
és “projectar la cultura
catalana” a l’exterior.

✔ MANEL VERSIÓ HAVANERA El grup
d’havaneres Port Bo ha versionat la cançó
Deixa-la, Toni, deixa-la dels Manel. Està
inclosa al nou disc de la formació de Calella.

✔ DOCUMENTALS MUSICALS El festival In-
Edit obre un portal d’internet en què es
poden veure prop de quaranta documentals
musicals, com ara From Texas to Arbúcies
–sobre la gira de Will Johnson i Anímic–, The
devil and Daniel Johnson i Venid a las
cloacas. Historia de La Banda Trapera del
Río. És el primer canal de vídeo a la carta
especialitzat en aquest gènere.
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