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Primera fila    icult
El festival d’estiu de Barcelona LLL

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

El Grec 2014 estén 
els seus tentacles 
per atrapar el pú
blic. Al revoluciona
ri experiment ciu
tadà de La Fura dels 
Baus–que obrirà el 
foc el 30 de juny al 
castell de Montjuïc 

amb una funció gratuïta de l’smart 
show M.U.R.S., el seguiran 78 espec
tacles més de teatre, música, dan
sa, circ i gèneres híbrids, distribuïts 
per 35 espais de Barcelona entre l’1 i 
el 31 de juliol.
 Sota la batuta de Ramon Simó, la 
38a edició del festival d’estiu es con
solida com a motor creatiu, amb la 
majoritària presència de l’star sys-
tem català en el capítol teatral. A la 
recerca de nous públics aposta per 
ampliar l’oferta musical amb la in
corporació de les sales Barts i Jam
boree, i de dansa, que comptarà 
amb una destacada presència inter
nacional. Entre aquesta figura l’es
pectacle triat per a la inauguració 
oficial en l’amfiteatre: Wonderland, 
el debut a Barcelona de la prestigio
sa companyia novaiorquesa Gallim 
Dance. 
 El selecte capítol forà inclourà el 
retorn de Toneelgroep Amsterdam, 
que l’any passat va causar sensació 
amb Tragèdies romanes. Estrenarà The 
Fountainhead (La deu), una adaptació 
del best-seller d’Ayn Rand que el cine
asta King Vidor va traslladar a la pan
talla el 1949 amb un atribolat Gary 
Cooper de protagonista (El manantial 
es va titular a Espanya). 

per a tothom
Grec

  Els asos de l’escena catalana juga
ran un paper clau en el cartell del fes
tival. Julio Manrique dirigirà Ramon 
Madaula, Andreu Benito i Joan Car
reras, entre altres, a La partida, de Pa
trick Marber. Sergi Belbel portarà a 
escena Vells temps de Harold Pinter, i 
Carme Portaceli comptarà amb un 
ampli elenc encapçalat per Pere Ar
quillué per a Krum, de Hanoch Levin. 
Lluís Soler protagonitzarà Bartolomé 
encadenado, revisió del mite de Pro
meteu que ha concebut José Sanchis 
Sinisterra, i Xicu Masó dirigirà Josep 
Julien en el monòleg El bon lladre, de 
Conor McPherson. Infiltrada entre 
tant talent local, Blanca Portillo in
terpretarà la mare de Crist a El testa-
mento de María, sota la direcció del ci
neasta Agustí Villaronga (Pa negre). 
 També estrenaran, entre altres, 
Josep Maria Miró (Nerium Park), Pau 
Carrió (Victòria d’Enric V), Pep Pla i 
Marc Angelet (Els eufòrics), Manel Du
eso (Mata’m), Moisès Maicas (Shakes-
peare on the Beat) i Agrupación Señor 
Serrano (A house in Asia).
 El festival s’obrirà per prime
ra vegada sota el mandat de Simó 
al teatre musical amb Nit de musi-
cals, L’eclipsi (òpera contemporània 
de Xavier Albertí), Onze.Nou.Catorze 
(1714), Nevares en concert i Merda d’ar-
tista. Els concerts de Ludovico Ein
audi, Joe Satriani, Josh Rouse, Eels, 
Oscar d’León, Bobby Mcferrin, Óla
fur Arnalds, Chano i Josele o Els 
Amics de les Arts animaran la cita, 
que amplia la seva política de des
comptes i abonaments, i repetirà 
el denominat Minigrec amb ofertes 
per als més petits.
 
A LA GUILLOTINA / Encara que l’eix 
d’exhibició es manté a Montjuïc, la 
programació s’estendrà a les sales 
Romea, Beckett, Poliorama, Mun
taner i La ViIlarroel, i a espais com 
el Museu Marítim –que acollirà 88 
infinits, d’Arnau Vilardebò–, la ca
pella del MACBA o el Museu d’Ar
queologia –que Roger Bernat trans
formarà en una fàbrica d’obrers en 
lluita–. Perquè els espectadors tam
bé puguin alliberar les tensions de 
la seva lluita diària, Iago Pericot 
crearà una lúcida instal·lació al ves
tíbul del Mercat de les Flors: una 
gran guillotina perquè decapitin 
tots els seus turments. H

la Fura obrirà un programa de 79 
espectacles, de l’1 al 31 de juliol, amb 
més presència de música i dansa

 L’hilarant i aplaudit Ubu roi de De
clan Donnellan per a la companyia 
Cheek by Jowl és un altre dels mun
tatges imprescindibles, juntament 
amb la proposta de la prestigiosa Pee
ping Tom, que presentarà Vader (Pa-
re), la primera part d’un tríptic sobre 
pares, mares i fills que uneix dan
sa i teatre. Es tracta d’una de les set 
coproduccions internacionals del 
Grec, que també ha col·laborat en la 
versió d’El capital de Karl Marx que 
firma Sylvain Creuzevault. Humor 
negre per acostarnos al monstre del 
capitalisme. 

 Corea farà doblet amb dues in
novadores propostes: una singular 
adaptació de Les criades a càrrec de 
Sadari Movement Laboratory i les 
peces de l’Ahnsooyoung Company, 
que entrellaça la dansa contempo
rània i el hip hop. El prestigiós core
ògraf israelià Hofesch Shechter pre
sentarà a Sun un retrat visceral del 
colonialisme, i Alain Platel dirigi
rà Les ballets C de la B a Tauberbach. 
Romance de Curro el Palmo, amb An
tonio Canales; la nit de tango amb 
Mora Godoy i la recuperació de la 
Frida del Ballet Contemporani de 
Barcelona són altres de les coreo
grafies destacades.  

Julio Manrique, Sergi 
Belbel, Pere Arquillué,  
Lluís Soler, Xavier 
Albertí i Blanca Portillo, 
entre l’oferta teatral

toneelgroep Amsterdam, Declan 
Donnellan i Peeping Tom faran brillar 
un cartell que recolza la creació local

TE
AT

R
E

 

UBU ROI
DECLAN DONNELLAN I LA COMPANYIA CHEEK BY JOWL 
Hilarant i sorprenent. El muntatge de Donnellan sobre el clàssic d’Alfred Jarry 
ha rebut unànimes elogis. La prestigiosa companyia Cheek by Jowl retrata 
amb grans dosis d’humor l’ambiciós i cruel tirà en una imaginativa posada en 
escena que ens trasllada a un sopar burgès.
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WONDERLAND
GALLIM DANCE COMPANY
La companyia novaiorquesa (a dalt) 
inaugura el Grec en el seu debut a 
Barcelona. Una enèrgica i brillant 
crítica a la mentalitat gregària.

sUN
HOFEsH sHECHTER 
Retrat visceral de l’antagonisme  
i la violència a càrrec d’una de  
les grans estrelles de la dansa 
contemporània.
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BARTOLOMÉ ENCADENADO
JOsÉ sANCHIs sINIsTERRA / ANTONIO sIMÓN
El drama satíric concebut per Sinisterra a partir del mite de 
Prometeu serà l’únic muntatge que acollirà l’amfiteatre. Lluís Soler 
encarna un exbanquer que baixa del seu olimp per repartir el foc  
–crèdits– a la humanitat. Dirigeix l’obra Antonio Simón. 

THE FOUNTAINHEAD
 TONEELGROEP AMsTERDAM
Un arquitecte es debat entre ser 
fidel als seus ideals o trair-los per 
obtenir l’èxit. Dirigeix Ivo van Hove.

LEs CRIADEs
sADARI MOVEMENT LABORATORY  
Versió coreana de l’obra de Jean Ge-
net. Teatre físic i d’objectes, en una 
original proposta.

KRUM
CARME PORTACELI
Pere Arquillué és Krum, un home 
que torna a casa i no ha canviat 
res. Una tragicomèdia de l’israelià 
Hanoch Levin.

ROMANCE DE CURRO EL PALMO
JAUME VILLANUEVA
Història tràgica d’un home enamorat 
a partir de la cançó de Joan Manuel 
Serrat. El bailaor Antonio Canales 
encapçala l’elenc. 

TAUBERBACH
ALAIN PLATEL
Una dona esquizofrènica que viu en 
un femer protagonitza la peça de 
Platel que interpreta Les ballets C de 
la B. Dansa més teatre (dreta).

VADER (PARE)
PEEPING TOM
La celebrada companyia torna amb 
un Don Quixot que fa volar les seves 
fantasies en una residència de gent 
gran. Dansa i teatre de luxe.
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A ÓLAFUR ARNALDs
ELECTRÒNICA
L’islandès, creador de fascinants 
atmosferes sonores, presenta For 
now I am winter.

OsCAR D’LEÓN
sALsA
Acompanyat de la BCN Salsa All 
Stars, el veneçolà posarà a ballar  
el públic del Barts.

JOE sATRIANI
ROCK
El guitarrista de rock instrumental (a 
dalt) presenta el seu últim treball: 
Unstoppable momentum. Oli Brown 
& RavenEye actuen de teloners. 

EELs
ROCK ALTERNATIU
El nord-americà Mark Oliver Everett 
presenta amb la seva banda el seu 
nou treball: The Cautionary tals of 
Mark Oliver Everett. 

LUDOVICO EINAUDI
ECLÈCTIC
Alquimista musical, l’italià (a dalt) 
hipnotitza amb un repertori que 
combina electrònica, músiques del 
món i clàssica. 

BEYOND
CIRCA
La companyia australiana, que va inaugurar amb gran èxit el Grec 2013, torna amb un 
espectacle que combina el virtuosisme circense amb les emocions i els sentiments. 
L’obra convida l’espectador a explorar els límits que separen els humans dels animals; 
els bojos dels que conserven l’enteniment i la lògica dels somnis. 
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DIsBARAT! / ¡DIsPARATE!
CACOPHONIC PICTUREs / KARL sTETs
El circ s’alia amb la música en un singular 
espectacle que combina notes i 
acrobàcies. Una experiència 
musicrobàtica, la defineix l’artista danès.

PUNCH & JUDY IN AFGHANIsTAN
sTUFFED PUPPET THEATRE
Neville Tranter sorprèn petits i grans: 
titelles per explicar la caça de  
l’home més buscat del món: Punch  
Bin Laden.


