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MÚSICA I TEATRE El gran festival de l’estiu a Barcelona arrenca aquesta setmana amb una densa programació de música i arts escèniques en
què hi haurà cinc intèrprets de les comarques centrals sobre l’escenari i tres més entre bastidors. Noms tan coneguts de la cultura catalana com
l’actriu igualadina Lloll Bertran, el clown santjoanenc Pep Callau i el cantant manresà Salva Racero són alguns dels protagonistes del Grec d’enguany
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El Festival Grec de Barcelona es
desplega des d’aquesta setmana en
diferents espais de la ciutat amb un
cartell en què hi ha fins a vuit
protagonistes de la Catalunya Cen-
tral. L’actor Jordi Figueras, l’actriu
i cantant Lloll Bertran, els directors
d’escena Joan Maria Segura i Da-
vid Pintó, el clown Pep Callau, el
cantant i actor Salva Racero, el
guitarrista Santi Careta i la com-
positora Celeste Alias participen en
diferents facetes de la programa-
ció del certamen dedicat a la mú-
sica i les arts escèniques que se ce-
lebra durant el juliol.

El manresà Jordi Figueras ja ha
deixat enrere la llarga vida del Cy-
rano de Bergerac protagonitzat
per Pere Arquillué i retorna a la car-
tellera amb  George Kaplan, un text
del dramaturg francès Frédéric
Sonntag que es podrà veurà a la
Sala Beckett del 4 al 28 d’aquest
mes amb direcció de Toni Casares.
L’intèrpret bagenc posa en escena,
juntament amb Sara Espígul, Bor-
ja Espinosa, Francesc Ferrer i San-
dra Monclús, un text polític que re-
flexiona sobre l’ús que es fa dels re-
lats de la ficció en la  creació de la
realitat contemporània.

Des d’ahir fins diumenge, l’Al-
meria Teatre acull les representa-
cions de l’espectacle infantil Lle-
pafils, que dirigeix i coreografia el
santvicentí Joan Maria Segura,
responsable d’èxits recents com
Rudiggore o la nissaga maleïda i El
crim de Lord Arthur Savile. Produït
i interpretat per la companyia Tea-
tre al Detall –Xavi Idáñez i Txell Bo-
tey–, el muntatge, que inclou tite-
lles, s’adreça a infants de més de 3
anys per parlar de cuina per mit-
jà de la història d’un nen que no-
més menja patates fregides.

Una altra proposta del Mini-
Grec és Zoomwatts, una creació de
teatre musical d’Anna Fité i Saki
Guillem en què figuren intèrprets
com Txell Sust, Georgina Llaura-
dó, Jofre Bardagí i Salva Racero,
cantant de Lax’n’Busto. El Poli-
orama acollirà el 27 i 28 de juliol
aquest espectacle ambientat en
una biblioteca embruixada. El cap
de setmana anterior, dies 20 i 21,
el mateix escenari hostatjarà El pe-
tit Dalí, que s’inspira en el llibre

d’Anna Obiols i el manresà Joan
Subirana Subi. El creador bagenc
és el responsable dels figurins del
vestuari i la il·lustració del cartell.

Els dies 11 i 12 de juliol tindrà
lloc a l’Espai Lliure del Teatre Lliu-
re de Montjuïc el Matx de Pallas-
sos, amb alguns dels clowns més
reputats del país com el santjoa-

nenc Pep Callau. L’espectacle,
creat i dirigit per Jaume Mateu i
Montserrat Trias, està concebut
com un torneig entre pallassos
en què Callau és l’àrbitre que ha de
posar ordre amb jugadors de la ta-
lla de Jordi Martínez, Alba Sarraute
i Tortell Poltrona, entre d’altres.

El tàndem que formen la can-

tant igualadina Lloll Bertran i el  di-
rector d’escena manresà David
Pintó és, juntament abm la Banda
Municipal de Barcelona dirigida
per Salvador Brotons, l’artífex de
Bandalismes, una de les propostes
més singulars del festival. La mú-
sica clàssica s’apunta a l’humor en
aquest concert que se celebrarà el

12 de juliol al Teatre Grec. També
en clau musical, el Teatre Romea
acollirà el 28 de juliol l’espectacle
Amparo Sánchez i Jazz Machín, en
què la santjoanenca Celeste Alías
i l’avinyonenc Santi Careta –que
també tocarà la guitarra, loops,
banjo i mandolina– figuren com a
compositors.
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El Festival Grec de Barcelona confia en el
talent de vuit artistes de la Catalunya Central

Lloll Bertran, Salva Racero, Pep Callau, Jordi Figueras i Santi Careta actuen en diversos espectacles aquest mes de juliol

ARXIU/SALVADOR REDÓ

LLOLL BERTRAN
TEATRE GREC, 12 DE JULIOL. La

versàtil artista d’Igualada compartirà
escenari amb la Banda Municipal de
Barcelona al concert Bandalismes.
Clàssica i humor es donen la mà.



ARXIU/SALVADOR REDÓ

DAVID PINTÓ
TEATRE GREC, 12 DE JULIOL. La

direcció d’escena de Bandalismes
correspon al responsable d’un dels
èxits recents del teatre musical de
petit format, Over the moon.



ARXIU/SALVADOR REDÓ

JORDI FIGUERAS
SALA BECKETT, 4-28 DE JULIOL.

Un nom consolidat de l’escena cata-
lana s’endinsa en el teatre polític i
crítica social amb George Kaplan, de
l’autor francès Frédéric Sonntag. 



ARXIU/SALVADOR REDÓ

SANTI CARETA
TEATRE ROMEA. 28 DE JULIOL.

El guitarrista avinyonenc és el 25%
de Jazz Machín i, juntament amb
David Soler i Oriol Roca, acompa-
nyaran la cantant Amparo Sánchez.



ARXIU/ANDREU OLIVÉ

SALVA RACERO
POLIORAMA. 27-28 DE JULIOL.

La veu de Lax’n’Busto, l’incombusti-
ble banda de rock del Vendrell, posa
les seves aptituds vocals al servei
del MiniGrec amb Zoomwatts.



ARXIU/T.M.R.

JOAN MARIA SEGURA
ALMERIA T. 1-7 DE JULIOL. El di-

rector dels espectacles de la compa-
nyia Egos s’apunta amb Llepafils al
teatre infantil, un gènere que ja va
conrear a En Joan sense por.



ARXIU/MANEL MAS

PEP CALLAU
T. LLIURE. 11-12 DE JULIOL. És

l’animador del Barça i un dels perso-
natges de la Festa Major Infantil de
Sant Joan de Vilatorrada. Ara també
arbitrarà el Matx de Pallassos.



ARXIU/MIREIA ARSO

CELESTE ALÍAS
TEATRE ROMEA. 28 DE JULIOL.

La maternitat no la deixarà cantar a
Jazz Machin, però les composicions
de la cantant de Sant Joan hi
sonaran. 




