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La Fura dels Baus obrirà el 30 de juny, al castell deMontjuïc, el festival d’estiu de Barcelona

E
l Grec 2014 comença
a desgranar la progra-
mació d’enguany que
inclourà una vuitantena

d’espectacles entre teatre, dan-
sa, música i circ, juntament amb
un extens programa d’activitats
paral·leles adreçades tant a pro-
fessionals com a públic general.
“En aquesta 38a edició volem
potenciar la participació del ciu-
tadà i la relació amb l’espectador
obrint noves vies de comunica-
ció”, apunta Ramon Simó, direc-
tor del Festival Grec que tindrà
lloc de l’1 al 31 de juliol en dife-
rents espais de la ciutat.

ESPECTACLE INTERACTIU
Un dels espectacles que buscarà
aquesta implicació dels assis-
tents és M.U.R.S., de La Fura dels
Baus, que el 30 de juny obrirà el
festival amb una funció gratuïta
al castell de Montjuïc. “Es tracta
d’un smart show que funcionarà
a través d’una aplicació que l’es-
pectador es podrà descarregar
en el seu mòbil i des de la qual
podrà incidir en el desenvolupa-
ment i desenllaç de l’obra”, des-
taca Simó tot afegint que, “l’es-

pectacle combina el llenguatge
primigeni de La Fura, la seva
experiència en els darrers vint
anys i l’element contemporani
que aporta la tecnologia de mà”.
M.U.R.S. s’emmarca en els actes
del Tricentenari, “i gira entorn el
concepte de setge, mostrant com
és un setge informatiu avui”.

UNMÓNMERAVELLÓS?
L’endemà, l’1 de juliol, tindrà lloc
l’espectacle inaugural al Teatre
Grec amb Wonderland, una pro-
ducció de dansa contemporània
de la companyia novaiorquesa
Gallim Dance, amb direcció i co-
reografia d’Andrea Miller. Es trac-
ta d’un espectacle futurista que
vol que el ciutadà es miri el pre-
sent des d’una perspectiva nova
tot advertint dels perills de la
“mentalitat de ramat”. “Per mitjà
d’un llenguatge modern i irònic,
l’espectacle –integrat per dotze
ballarins– fa una reflexió sobre
el comportament gregari en un
món on tothom fingeix que tot
funciona meravellosament”.
A més, al Grec també s’hi po-

dran veure propostes com Barto-
meu encadenat, una obra de José
Sanchis Sinisterra; l’espectacle
musical Nevares, d’Ignasi Roda,
una interpretació en versió con-
cert d’una peça que es basa en
un conte de Pere Calders; Sun, la
nova coreografia de l’estrella de
la dansa contemporània britàni-
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WONDERLAND, DE LA COMPANYIA AMERICANA GALLIM DANCE, INAUGURARÀ EL FESTIVAL AL TEATRE GREC L’1 DE JULIOL. CHUN WU

ca Hofesh Schechter; El Romance
de Curro el Palmo, de Jaume Vi-
llanueva amb el bailaor Antonio
Canales o Nit de tango amb Mora
Godoy.

MÚSICA EN TRES FORMATS
Pel que fa a la programació musi-
cal, els organitzadors incorporen
dos escenaris –la sala Jamboree
i la Barts– i aposten per tres for-
mats diferents, “el que ens per-
metrà poder relacionar-nos amb
el públic de tres maneres dife-
rents: més propera, al Jamboree;
a mitja distància, a la sala Barts,
i d’una manera més àmplia al
Grec”, explica Simó.
Per aquests escenaris desfila-

ran artistes com Marina Rossell,
Mayte Martín, Ludovico Einaudi,
Joe Satriani, Oscar D’León, Bobby
McFerrin, Anoushka Shankar, Els
Amics de les Arts, a més de les
sessions del cicle Off the Record
o l’actuació de Chano Domínguez
i el Niño Josele, entre d’altres.

MÉS FACILITATS
“Malgrat són temps difícils i fos-
cos per a la cultura, el Grec és
un festival atrevit, amb vitalitat,
i enguany hem apostat per una
política de descomptes per donar
facilitats i que tothom qui tingui
interès pugui accedir als nostres
espectacles”, conclou Simó.

Més informació
www.bcn.cat/grec

FESTIVAL D’ESTIU

Més de 80 propostes
de teatre, música,
dansa i circ de l’1 al
31 de juliol a la ciutat

MINIGREC, PROPOSTES PER GAUDIR DEL TEATRE EN FAMÍLIA

Els espectadors més joves
també tenen el seu espai al
Grec: el MiniGrec. Aquest
es presentarà el 27 de juny
amb una festa oberta a
tothom al Teatre Grec on es
donaran a conèixer les sis
propostes d’enguany.
L’aventura escènica comen-
çarà a principis de juliol. A
La Puntual s’hi podrà veure
L’ombra de Pinotxo –un
espectacle de titelles pro-
tagonitzat per un Pinotxo
adult– i l’obra Punch & Judy
in Afganisthan, del titellaire
Neville Tranter que proposa
una immersió en un univers
de garrotades i diversió que
passa a l’Afganistan i que
té a veure amb el terrorista
Bin Laden.
Al Teatre Lliure petits i grans
podran fer volar la imagina-

ció amb Tripula, mentre que
els infants de 0 a 3 anys podran
gaudir amb l’obra Piu Piu a l’Al-
meria Teatre. El Mercat de les
Flors serà l’espai on escoltar les
històries de Patatu, el pallasso

pagès creat per Àngels Bas-
sas, o endinsar-se en unmón
ple de colors de lamà de
Maduixa Teatre amb l’artista
conceptualista i minimalista
Sol Lewitt i l’espectacleDot

EL TITELLAIRE TRANTER I ELS SEUS COMPANYS A PUNCH & JUDY IN AFGANISTHAN

IL·LUSTRACIÓ DEM.U.R.S., LA NOVA PROPOSTA DE LA FURA DELS BAUS QUE OBRIRÀ EL GREC 2014. JORDI VILA DELCLÒS


