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Mas-Junqueras no permiten que ningún
canal de TVC retransmita comisiones de
investigación de Cajas o Salud, pero sí
conciertos separatistas

El web d’Anima’t, Animation Ind.
Networking Summit del @sitgesfestival, ja
és on line per rebre projectes i propostes
http://www.animatsitgesbcn.cat/ca/

Els xiulets a Ramoncín
són lamentables i un
greu error.

Jorge Carrión Escriptor

La campaña electoral simplificada
en El ala oeste: los demócratas
creen en el Gobierno, los
republicanos, en el mercado.

#tuitsdecultura Albert Rivera President de Ciutadans
@Albert_Rivera

Jordi Sellas Dir. general de Creació, Dpt. Cultura
@jordisellas

Marçal Sintes Director CCCB
@SintesOlivella@jorgecarrion21

ÀLEX GARCIA

EL MIRADOR

L’estrena del Grec, festa d’estiu de la cultura barcelonina

Una escena de Tragèdies romanes, al Lliure

Imatge de Subterrànies

Ignacio Orovio

ÀLEX GARCIA

Tradicionalment, l’estrena ofi-
cial del Grec és una cosa així
com la festa de l’estiu de la cultu-
ra local. Almenys la de l’inici de
l’estiu. S’estrena un espectacle
potent, que l’humus està espe-
rant amb ànsia, i s’aplaudeix. Va-
ria la intensitat, però s’aplau-
deix. Pot passar com l’any pas-
sat, quan la climatologia
aixafa la festa, i s’ha de
suspendre. El medi cul-
tural gaudeix de bona
representació, i més en-
llà de la llista oficial de
convidats, l’atzar del
cronista topa amb l’ac-
triu Mònica López, els
dramaturgs Josep
Maria Miró o Sergi
Belbel, el director del
Festival Jardins de Pe-
dralbes, Martín Pérez,
la directora de l’Acadè-
mia del Cinema Català,
Isona Passola, el direc-
tor del Festival Tempo-
rada Alta, Salvador
Sunyer, o el director ge-
neral de Creació i Em-
preses Culturals, Jordi
Sellas.
Abans de conèixer el

nivell final de decibels
d’allò d’ahir a la nit, que
a priori prometia molt,
el director del festival,
Ramon Simó, estava tan tran-
quil, pacientment atenent els
mitjans al capdamunt de l’escala
(perquè al Grec s’hi accedeix
des de dalt). Passava que aquest
inici de Grec era com un episodi
més de la festa (cultural) que la
ciutat porta els últims dies, amb
el Mini Grec que hi va haver als
mateixos jardins dissabte i amb
la festa popular d’obertura

d’abans-d’ahir a la nit a l’avingu-
da Reina Maria Cristina, on Els
Catarres i els Lax’n’Busto pre-
sentaven disc i Comediants cele-
brava quaranta anys de carrera.
Abans que naixés el Grec, ells ja
hi eren; el teatre és anterior, del
1929, però el primer Grec data
del 1976.
Però tornemambSimó.Consi-

derava que allò d’ahir a la nit era
gairebé un episodimés de la fre-
nètica activitat de la ciutat, per-
què a part de les esmentades ci-

tes Grec, dissabte hi havia hagut
el Concert per la llibertat al
Camp Nou i ahir, un altre esde-
veniment sonat: la cita amb sir
Simon Rattle i la Filharmònica
de Berlín al Palau de la Música.
Quan faltaven pocsminuts per a
l’obertura, Simó estava tan tran-
quil. Alea jacta est, esclar. Com
si l’acumulació de cites diluís la
responsabilitat d’obrir un

Grec... Però no. Simó confiava
plenament en la tempesta per-
fecta entre el quartet de corda,
la dansa, el circ i l’acrobàcia de
la companyia Circa. Com un re-
sum del mes que li espera a la
ciutat, amb espectacles de tots
els vents.
Més enllà de l’estrena, Simó

sent una altra responsabilitat, la
de ser “la finestra del teatre in-
ternacional, ja que els entre-
bancs han dificultat que aquesta
temporadahi hagi hagut propos-

tes foranes a Barcelona. Però
també tenim una responsabi-
litat com a coproductors. Tenim
lamissió de fer l’anada i la torna-
da: portar coses i que els nostres
viatgin”. Tot això té un risc: que
la ciutat no comparteixi les
apostes més avantguardistes:
“Ho entenc, la gent analitza en
què gasta i no està per a xim-
pleries”.c

x Persona, d’Ingmar Bergman,
una de les pel·lícules més co-
mentades del segle XX, es con-
verteix en teatre amb Magda
Puyo com a directora i Mònica
López i Marta Marco per donar
vida a Elisabeth, una actriu que
opta pel silenci, i Alma, la xer-
raire infermera que la cuida.
Eròtica, sàdica i pertorbadora
immersió als desitjos humans.

George Kaplan
Del 4 al 28 de juliol
Sala Beckett
x El sistema de valors occiden-
tal i els mites contemporanis
s’entremesclen en aquesta co-
mèdia de Frédéric Sonntag, que
dirigeix Toni Casares, on aparei-
xen fins i tot Alfred Hitchcock i
una salvífica gallina.

Flames a la fosca
Del 4 al 6 de juliol. 20 hores
Mercat de les Flors

x La relació entre Salvador
Espriu i Bartomeu Rosselló-
Pòrcel, que comença a la joven-
tut i passa de l’admiració a les
divergències personals i ideolò-
giques, és recorreguda en aques-
ta obra dirigida per Teresa
Vilardell i on intervenen Ma-

nel Barceló i Miquel de Palol.

L’accident
Del 4 al 7 de juliol. 21 hores
Teatre Lliure
x Carme Cané, en col·laboració
amb Rosa Maria Sardà, dirigeix
aquesta comèdia on el públic

assisteix al judici final d’Albert
Camus, que té problemes per
entrar al paradís per la seva
manca de fe i la sensació d’ab-
surd davant la vida.

Subterrànies, sobreviure entre
bombes
Del 5 al 28 de juliol. 19 i 21 hores
Refugi 307 (Poble Sec)
x Una visita teatralitzada a un
dels refugis antiaeris de Barcelo-
na durant la Guerra Civil.

Tragèdies romanes
Del 5 al 7 de juliol. 18 hores
Teatre Lliure
x Un espectacle multimèdia a
càrrec dels holandesos Toneel-
groep que uneix les tres tra-
gèdies romanes de Shakes-
peare, Coriolà, Juli Cèsar i
Antoni i Cleòpatra en una obra
de sis hores sobre el poder polí-
tic en la qual el públic fins i tot
pot caminar per l’escenari.

L’ADN de l’ànima
6 i 7 de juliol. 22 hores
Teatre Grec
x Mudit Grau i Ramón Giménez
repassen amb música i amb
dansa els estats emocionals que
ens conformen com a persones.
I ho fan a ritme de flamenc i
també de hip-hop.

Poètic. Un moment
del muntatge Opus,
presidit pel lirisme
i l’espectacularitat

Festa i repte


