
El Grec, com Pany passat, tindra una arrencada forta, enguany, el teatre acollira el circ Circa. ¡ C. eaes 
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'Muerte en Venecia' 
per Jacinto Antón 

Adagietto rima amb vaporetto. 
Muerte en Venecia, la maravello-
sa pell(cula de Visconti de la ciu-
tat, ]>amor ¡ el tint del iqüescents, 
es projecta a partir de demá als 
cinemes Verdi en sessión diária a 
les 16.30 h i amb cópia restaurada 
de 35  mm. Qui es resistirá a com-
partir un cop més i en pantalla 
gran la melancólica sort del pro-
fessor Aschenbach (Dirk Bogar-
de), obsessionat amb la bellesa 
etéria i andrógina de l'adolescent 
Tadzio (Bjórn Andresen)? 

COMPRAR 1 BEURE 
La Chinata 

per Ana Macías 

Condiments, patés, cosmétics... 
Els usos de l'oli d'oliva, ]'estrella 
de la dieta mediterránia, són 
molts i molt variats, i tots elIs 
tenen el seu lloc de trobada a la 
botiga La Chinata, al cor del Ra-
val de Barcelona D'aquesta oleo-
teca de totxos nus i prestatges 
plens d'olis aromatitzats i altres 
delícies oleícoles en té cura Os-
car Mondragón, que mai no va 
imaginar que regentaria una boti-
ga de derivats de ]'oliva. Van ser 
els productes de la franquicia ex- 

trernenya La Chinata, amb més 
de 80 anys en el negoci de l'oli, 
els que el van enamorar i el van 
convéncer d'obrir aquest local, 
el segon a la capital catalana des- 

prés que al set-
embre s'obrís 

• la botiga del 
Clot. Un nom- 

. 4 
• • 	bre petit en 

comparació 
amb les deu 
oleoteques de 
Madrid. Per a 
la taula, Mon-

- dragón reco-
mana el paté 
de botifarra 

-- 	 amb  xampi-
nyons o el de pop a la gallega. 
Per tenir cura del cos, La China-
ta compta amb una línia de sa-
bons artesans. 
www.iachinata.es 

Grec ¡ no Grec 
Begoña Barrena 

E
l Festival de Barcelona 
Grec 2013, que s'inaugura 
oficialrnent el proper di-

lluns, arrenca amb força; els tres 
prirners dies s'estrenen sis pro-
postes escéniques que arriben 
precedides per una festa popular 
al carrer. Perú no és Grec tot el 
que hi ha a la cartellera. Una 
funció de protesta i dues repes-
ques marquen l'agenda teatral 
d'aquests últirns dies de juny. 

Així, el 'Pantarantana i la 
companyia extremenya Aran 
Dramática proposen una funció 
especial d'Anomia, el muntatge 
en cartell, com a exemple de tea-
tre polític compromés amb l'es-
pectador. Tots aquells que se sen-
tin indignats o afectats per estafes 
i casos de corrupció podran veure 
de franc aquesta coproducció del 
CDN. Només avui. 

Els Dei Furbi tornen a La Seca-
Espai Brossa amb la seva versió 
de La flauta  mágica, una proposta 
de teatre i música a cappella que 
s'ha convertit en la revelació de la 
temporada després de l'éxit de 
públic i de crítica obtingut quan 
es va estrenar a l'abril. La flauta 
mágica-variacions Dei Furbi. La 
Seca-Espai Brossa. Del 27 dejuny 
al 28 de juliol. 

'lambé torna a la cartellera un 
muntatge petit i intimista, prota-
gonitzat per Ramon Madaula i di-
rigit per Silvia Munt, que es va 
estrenar el 2007 dins de les activi-
tats de l'Any Rusiñol. A Cap al 
tard, Madaula es posa en la pelI de 

Roberta Bosco 

I
es utopies realitzables, els 
nous usos de l'espai pú-
blic l'autoconstrucció, els 

processos collaboratius i la re-
conversió social d'equipaments 
industrials, són els eixos temá-
tics de la vuitena edició del festi-
val d'arquitectura alternativa 
Eme3, que es desplaça a una 
nau en desús del recinte de l'an-
tiga fábrica Fabra i Coats. La 
consolidada fórmula del festi-
val, que se celebra des d'avui, 
desplega un intens programa de 
conferéncies, tallers i trobades 
que el converteixen durant tres 
dies en un laboratori d'experi- 

Santiago Rusiñol a partir de les 
seves proses autobiográfiques. 
Del l'art nouveau a l'impressionis-
me, passant per l'absenta i la mor-
fina. Cap al tard. La Villarroel. 
Del 30 de juny al 27 de juliol. 

PcI que fa al Grec, una festa 
oberta a tothom, i que enguany 
tindrá lloc a l'avinguda Reina Ma-
ría Cristina, donará el tret de sor-
tida popular al festival aquest 
diumenge, amb l'actuació de la 
banda Els Catarres, una inter- 

mentació per a arquitectes, ur-
banistes, creatius, estudiants i 
simples apassionats. A més, hi 
ha 45 estudis de 17 paYsos que 
presenten els seus projectes a 
Share-it (Comparteix), una expo-
sició oberta fins al final dejuliol, 
interessant també per als pro-
fans. "Volem funcionar com a ca-
talitzador i promoure projectes 
de dinamització social", va asse-
gurar Charlotte Debarle, sotsdi-
rectora del festival que dirigeix 
Javier Planas. 

Moltes propostes estudien la 
influéncia de la participació ciu-
tadana en la recuperació i recon-
versió de I'espai: des deIs britá- 

venció de Comediants, que cele-
bren el seu 40é aniversari, i un 
concert de Lax'n'Busto. Festa d'o-
bertura Grec 2013. Diumenge 30 
de juny a les 20.30 hores. Entra-
da lliure. 

L'endemá, dilluns 1 de juliol, 
al teatre que dóna nom al festi-
val, la companyia de circ Circa 
inaugurará oficialment el Grec 
2013 amb Opus, un espectacle 
d'acrobácies al compás de la mú-
sica deIs quartets de corda de 

nics d'Assemble Studio, que con-
verteixen en cinemes a I'aire Iliu-
re velles gasolineres, fins als por-
tuguesos d'AtelierMob, que cre-
en cuines comunitáries en zo-
nes deprimides. Els veYns de 
Sant Andreu tindran la possibili-
tat de veure alguns projectes, 
com ara el Café des Vision, una 
cafeteria nómada que demana 
als seus clients que dibuixin els 
seus desitjos, o Makerlab, que 
va creant estructures per modifi-
car els elements urbans, tot esca-
nejant la peça amb un simple 
programa per a teléfons, i que 
després será impresa al FabLab, 
el laboratori de fabricació digi- 

Xostakóvitx, interpretats en di-
recte per Quatuor Debussy. Enca-
ra queden entrades a la venda. 
Opus. Teatre Grec. 1 i 2 de juliol 
a les 22 hores. 

Un deIs espectacles interna-
cionals que més expectació está 
despertant arriba del .Japó. Es en 
un poblet japonés de províncies 
en Oriza Hirata, un deIs direc-
tors més rellevants del país nipó, 
hi situa el drama txekhoviá de 
Les tres germanes amb robots in- 

tal de l'IAAC. Al costat d'obres 
de denúncia, com ara la série de 
fotografies de la romanesa Mari-
na Rota sobre els disbarats 
arquitectónics a les Canáries, hi 
ha projectes de reivindicació i 
acció de tipus més Iúdic, com les 
intervencions pop-up d'Orizzon-
tale, un col-Iectiu d'arquitectes 
de Roma que treballa amb les 
deixalles urbanes a partir d'á-
rees, idees i objectes expulsats 
del cicle productiu de la metró-
poli. La filosofía hippy de la déca-
da del 1960 torna a través de la 
cúpula geodésica de CtrI + Z i els 
cors fiotants de I'espai d'Ar-
chikubik, que advoca per una 

closos. Les tres germanes, versió 
androide. Mercat de les Flors. 
Del 2 al 4 dejuliol. 

La programació autóctona és 
plena de noms propis que no ne-
cessiten presentació: Mario Gas 
ens porta El veneno del teatro, de 
Rodolf Sirera, un tour de force 
protaonitzat pels argentins Mi-
guel Angel Solá i Daniel Freire. 
El veneno del teatro. Teatre Ro-
mea. Del 2 al 13 de juliol. Paco 
Mir dirigeix Ricard Borrás i Pep 
Ferrer en una comédia del fran-
cés Gérald Sibleyras al voltant de 
dos pianistes, un fantasma i una 

'Les tres germanes', 
amb robots, és un deis 
primers piats forts 
dei festival d'estiu 

banqueta minvant. La banqueta. 
Teatre Poliorama. Del 2 al 31 de 
juliol. .Joaquim Oristrell estrena 
una altra comédia, aquesta amb 
el ritme i els recursos del cine-
ma, per parlar de les relacions 
entre pares i fills. Amb .Jordi 
Bosch, Ferran Rañé, Peter Vives i 
Nausicaa Bonnin. Totsfeni conié-
dia. Teatre Poliorama. Del 3 al 
28 de juliol. Magda Puyo i la dra-
maturga Victoria Szpunberg pro-
posen una versió teatral del film 
Persona de Bergman, amb Móni-
ca López i Marta Marco. Alma i 
Elisabeth. Sala Muntaner. Del 3 
al 28 de juliol. 

FESTIVAL GREC 
De l'i al 31 de juliol. Barcelona 
www.bcn.cat/grec 

utopia generada des del coneixe-
ment. "El fracás de la societat 
deIs individualismes requereix 
projectes reals nascuts com vi-
sions utópiques", indica Marc 
Chalamanch, d'Archikubik. 

Amb motiu del festival, en 
una plaça interna de la Fabra i 
Coats s'ha aixecat una construc-
ció per a usos comunitaris, bate-
jada com Bricktopia, que es va 
seleccionar a través d'un con-
curs obert. Encara que va néixer 
com un edifici efímer, la triple 
cúpula del colIectiu MAP13, que 
reinterpreta amb tecnologies di-
gitals la tradicional volta catala-
nade maó, es mantindrá durant 
els propers quatre anys. 

FESTIVAL D'ARQUITECTURA 
ALTERNATIVA EME3 
www.eme3.org 

Eme3: aftres formes de fer clutat 
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