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E
l Grec torna. I ho fa
amb força, malgrat
el descens d’un 10%
en el seu pressupost,
i anunciant ja

gairebé la meitat de la programa-
ció, que de nou aquest any es des-
envoluparà durant el mes de ju-
liol i tindrà com a epicentre la
muntanya de Montjuïc. Així, el
director del festival des de la pas-
sada edició, RamonSimó, va reve-
lar ahir els 16 espectacles que
aquest any se celebraran al gran
escenari del TeatreGrec, i que co-
mençaran l’1 de juliol amb Opus,
circ australià... barrejat en direc-
te amb un quartet francès demú-
sica clàssica, el QuatuorDebussy,
que interpretarà peces de Xosta-
kóvitx. Una gran aposta. I d’altra
banda, Simó va presentar també
les 13 obres que integren el nou
MiniGrec, la part del festival de-
dicada als més petits i que aquest
any s’estendrà per set teatres de
la ciutat per acostar la celebració
al públic familiar.
Simó, que s’ha posat com a le-

ma de treball la frase situacionis-
ta que assegura que “La cultura
és la inversió de la vida” –amb
tots els seus possibles sentits–, va
explicar que l’anunci d’aquest
any, donant a conèixer inicial-
ment la programació del Teatre
Grec i del MiniGrec, i deixant
per a final de maig el programa

de la resta de les seus –Lliure,
Mercat de les Flors, Poliorama,
Romea o l’Antic Teatre del
CCCB, que mostrarà creacions
d’Ernesto Collado i Iván Mora-
les–, es deu al fet que posen en
marxa per fases un sistema de
venda d’entrades propi –es po-
dran adquirir des del 2 demaig, a
més de pels mitjans habituals, al
web del festival, grec.bcn.cat–
que els permetrà conèixer més
bé el seu públic i estar-hi en con-
tacte permanent per informar-lo.
I el cert és que, malgrat el des-

cens de 300.000 euros al pressu-
post –que es queda en 3,2 mi-
lions–, la part presentada ahir de
la seixantena d’espectacles que

s’apropen pinta bé. Potser per-
què Simó ha concentrat els di-
ners a les obres, a les múltiples
coproduccions, sobretot amb
companyies catalanes, i, per estal-
viar, ha sacrificat alguna de les se-
ves apostes del 2012, com la gran
carpa-hub del festival muntada a
la plaça Margarida Xirgu.
Així, al Teatre Grec, després

del grup de circ australià Circa
ambOpus, arribarà la dansa fasci-
nant de Sidi Larbi Cherkaoui
amb Puz/zle, estrenat a Avinyó.
També arribarà una proposta tea-
tral com Fuegos, on Josep Maria
Pou dirigeix Carmen Machi, Ca-
yetana Guillén-Cuervo, Nathalie
Poza i Ana Torrent per donar vi-

da a unes proses poètiques on
Marguerite Yourcenar despulla
la seva passió a través d’heroïnes
clàssiques. O es fusionaran fla-
menc i hip-hop a L’ADN de l’àni-
ma, dansa sobre els estats emocio-
nals creada per Mudit Grau i
Ramón Giménez. A més, atesa la
voluntat de Simó d’abordar el
món d’avui, joves catalans, fran-
cesos i alemanys parlaran de les
seves pors i reptes a Utopies, i
cent dones barcelonines aborda-
ran el món actual a 100Femmes,
dirigida per Àngels Aymar.
I hi haurà molta música: Ja

T’ho Diré oferiran un dels únics
tres concerts del seu retorn; Die-
go el Cigala unirà flamenc i sons
sud-americans a Romance de la
luna tucumana;WyntonMarsalis
acudirà amb la llegendària The
Jazz at LincolnCenter Orchestra
que dirigeix; Martirio actuarà
amb el gran bandoneonista Ro-
dolfoMederos aNit de tango; Jor-
ge Pardo unirà jazz i flamenc,
amb orquestra, aHuellas XL; i hi
seranBuika, Blaumut, KikoVene-
nooLaLocomotoraNegra home-
natjant Espriu. A més de les
obres infantils que el MiniGrec
oferirà a la ciutat, com Perduts a
la Viquipèdia o els putxinel·lis i
bastonades deThe Punch and Ju-
dy Show. I, també com l’any pas-
sat, el Grec oferirà el 30 de juny
una festa gratuïta per a tothom
que se celebrarà a l’avinguda
Maria Cristina i que vol comen-
çar a mobilitzar Montjuïc.c

AL TEATRE GREC

Hi seran la dansa de
Sidi Larbi Cherkaoui,
el teatre de Pou
o el jazz de Marsalis

La Jazz at Lincoln Center Orchestra, dirigida per Wynton Marsalis, que també n’és el trompetista, celebrarà el seu 25è aniversari al Grec

OPUS. 1 i 2 de juliol
JA T’HO DIRÉ. 3 de juliol
L’ADN DE L’ÀNIMA. 6 i 7 de juliol
UTOPIES. 9 de juliol
DIEGO EL CIGALA. 10 de juliol
BANDALISMES (BANDA MUNICIPAL I
LLOLL BERTRAN). 12 de juliol
PUZ/ZLE. 15 i 16 de juliol
WYNTON MARSALIS & JAZZ AT LIN-
COLN CENTER ORCHESTRA. 17 de jul.
100FEMMES. 19 de juliol
LA LOCOMOTORA NEGRA, 20 de juliol
BUIKA. 21 de juliol
JORGE PARDO. 22 de juliol
FUEGOS. 26-28 de juliol
NIT DE TANGO AMB RODOLFO MEDE-
ROS TRÍO I MARTIRIO. 29 de juliol
BLAUMUT. 30 de juliol
KIKO VENENO. 31 de juliol Els assajos d’Opus, l’obertura del festival Una escena del Puz/zle creat per Sidi Larbi Cherkaoui

GREC

‘Els feréstecs’ deixade girar peruna avaria i prorroga

REDUCCIÓ DE PRESSUPOST

El festival ha vist
retallat un 10% el
pressupost, que
queda en 3,2 milions

VINCE VALITUTTI KOEN BROOS

]Un dels grans èxits de la
cartellera actual, Els ferés-
tecs, dirigit per Lluís Pasqual
al Lliure de Montjuïc i que
ha estat aconseguint unes
ocupacions de gairebé el
100% aquestes setmanes,
haurà de canviar l’estructura
de l’obra per problemes tèc-
nics amb la plataforma gira-
tòria on se situa la grada del
públic i que es movia durant
l’espectacle. El Lliure es va
veure obligat a interrompre
la funció de divendres passat
per problemes amb aquesta

grada giratòria que els hi ha
deixat el Teatro Real i final-
ment ha decidit anul·lar les
funcions des d’avui fins dis-
sabte, i les tornarà a repren-
dre diumenge.
Però ja no seran les matei-

xes. Perquè el motiu de la
interrupció és que l’equip
del teatre ha decidit final-
ment que, davant les inci-
dències ocasionades per la
grada giratòria, en prescindi-
ran. Això fa que Lluís Pas-
qual i els actors hagin d’assa-
jar unes noves transicions a

les escenes d’Els feréstecs en
les quals la grada amb el pú-
blic es movia.
Però alhora que anunciava

aquest obligat canvi, el Lliu-
re també donava a conèixer
ahir que, davant la gran de-
manda d’entrades per l’obra,
han prorrogat les funcions
d’Els feréstecs gairebé un
mes més, fins al 16 de juny,
fet que a més els permetrà
ressituar en les millors condi-
cions els espectadors de les
funcions suspeses durant
aquesta setmana.

ElGrecobriràunintcirc i clàssica
La companyia australiana Circa i els Quatuor Debussy es troben a ‘Opus’

Les estrelles de l’amfiteatre deMontjuïc


