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Què es l’èxit  
en la societat  

de la cultura de 
l’entreteniment?

●● ‘Llibert’ ¿Què és l’èxit si un es-
pectacle amb crítiques fantàstiques, 
entusiastes, i amb un compromís 
artístic i humà extrem no pot pror-
rogar les funcions perquè no dóna 
prou diners? Recordem el cas Lli-
bert. L’obra es va estrenar a l’Alme-
ria Teatre i el boca-orella va funci-
onar ràpidament. Una tragèdia mo-
derna sobre un tema actual –un na-
dó nascut amb discapacitats– 
magníficament escenificat. El pú-
blic va fregar el 75 % d’ocupació. Va 
tenir una segona vida a la Biblioteca 
i podia haver prorrogat. Però els nú-
meros no sortien. Dos anys de fei-
na i un ingrés net de 1.400 euros per 
persona per un espectacle que no ha 
deixat indiferent cap espectador i 
que ha sigut guardonat amb el pre-
mi Serra d’Or.   

● L’altra cara de la moneda No 
n’hi ha prou fent-ho bé, ni fent-ho 
més que bé. No n’hi ha prou amb la 
unanimitat dels entesos i les seves 
lloances. Els números no surten. Els 
professionals volen viure del que sa-
ben fer, i ho demostren. Però si el 
seu present és difícil, el seu futur in-
cert, ben segur. Però és que el tema 
és encara més curiós perquè resulta 
que una obra que denigra les dones 
(Sofocos) va aconseguir una taquilla 
hiperbòlica en la seva exhibició al 
Teatre Condal. El guió era dolent, la 
interpretació inexistent i la decora-
ció inversemblant. Va ser un èxit? 
Per als productors, segur. Per al te-
atre, no. Un èxit, un altre, de la pe-
rillosa cultura de l’entreteniment, 
com escriu Mario Vargas Llosa a La 
civilitzación del espectáculo.  

● Què fa la conselleria? Davant de 
situacions com aquestes cal recla-
mar als poders polítics una actuació 
afinada. Unes decisions polítiques 
lligades a l’art. Llibert no havia de-
manat cap subvenció perquè el trà-
mit és complex i, a sobre, has 
d’avançar els diners. ¿Però no me-
reixia realment un suport de la con-
selleria de Cultura? L’administració 
és incapaç de reaccionar amb cele-
ritat. I el control de la despesa obli-
ga a procediments que redueixin 
l’eficàcia dels suports culturals un 
50%. No sabem com es pot fer, pe-
rò si la Generalitat es treu de la mà-
niga 10 milions per pagar a la con-
cessionària de l’autopista de Sitges 
(Abertis) perquè no ha complert les 
expectatives, com no troba diners 
per donar suport a una obra d’art? 
La conselleria parla d’exportar cul-
tura. Doncs Llibert es podria veure 
a Madrid amb una empenta de la 
conselleria. Ho sabran fer? Ho vol-
dran fer?e
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Un Grec polític i internacional
res espases internacionals que es-
cassegen durant l’any. Tornarà Ivo 
van Hove i la Toneelgroep d’Ams-
terdam, que l’han passat van enllu-
ernar amb les Tragèdies romanes, 
per presentar l’adaptació del bestse-
ller La deu abans fins i tot de passar 
pel festival d’Avinyó. Cheek by Jowl 
amb la seva companyia francesa in-
terpretaran Ubu Roi i, en dansa, 
destaquen la companyia de l’israe-
lià Hofesh Shechter i els novaior-
quesos Gallim Dance a la inaugura-
ció oficial del teatre Grec.   

Nous formats i llenguatges  
Una de les singularitats del Grec de 
Ramon Simó és precisament l’apos-
ta sense por pels espectacles que 
barregen gèneres i inventen for-
mats. Dos imperdibles, tots dos bel-
gues i tots dos amb propostes difí-
cils d’etiquetar entre el teatre i la 
dansa són Peeping Tom, que estre-
naran la coproducció del Grec Va-
der (Pare), i Alain 
Platel amb Les Ba-
llets C de la B que 
instal·larà l’aboca-

dor de Tauberbach al Lliure. Du-
es companyies coreanes que ju-
guen amb el teatre físic i el vídeo 
versionaran Les criades i El llac 
dels cignes. I al circ, música i acro-
bàcia es fusionaran a Disbarat!  

Pel que fa a nous formats, a 
més de l’smartshow de La Fura, el 
festival ha programat els muntat-
ges dels inclassificables Roger 
Bernat, l’Agrupació Sr. Serrano i 
tot un cicle comissariat per l’An-
tic Teatre. La programació està 
esquitxada per obres de caràcter 
social i polític, el més evident és 
El capital, una comèdia de 
Sylvain Creuzevault sobre el text 
de Karl Marx, però també el mo-
nòleg documental protagonitzat 
per l’afganesa Nàdia Ghulam o bé 
la temible instal·lació que guillo-
tina del veterà Iago Pericot.       

Els noms propis catalans 
El Grec també reunirà una cons-
tel·lació d’estrelles de la interpre-
tació de casa nostra. Entre els 
seus directors, Julio Manrique, 
Sergi Belbel (amb el Pinter Vells 
temps), Pep Pla, Xicu Masó, Jo-
sep Maria Miró, Carme Portace-
li, Manel Dueso, Xavier Albertí 
(amb l’òpera L’eclipsi) i l’estrena 
al teatre del director de Pa negre, 
Agustí Villaronga, amb l’adapta-
ció en monòleg d’El testamento de 
María de Colm Tóibín amb Blan-
ca Portillo. Dagoll Dagom com-
memorarà els 40 anys de la com-
panyia dins el festival fent ballar 
al seu ritme la Font Màgica el 16 
de juliol. Cal destacar que hi ha 
un ventall de descomptes en el 
preu de les entrades que pot ar-
ribar al 50%.e

El festival referma el rol de productor i presenta 79 espectacles per a 31 nits 

ARTS ESCÈNIQUES

El Grec apareix al mes de juliol com 
un oasi teatral que sembla cada any 
més gran a mesura que la crisi és 
més duradora. La xifra del pressu-
post del festival es manté en els 3 
milions d’euros però el nombre 
d’espectacles del cartell puja de 67 a 
79 gràcies a l’increment de l’oferta 
musical. El festival també manté 
una ràtio elevada de produccions 
pròpies –tota una proesa: 35 dels 
muntatges del cartell són coproduc-
cions del Grec– i apunta a fer-se lloc 
al calendari internacional –7 de les 
coproduccions tenen partners es-
trangers–.  En total seran un cente-
nar d’activitats per a 31 nits de juli-
ol, començant amb l’espectacle 
M.U.R.S. de la Fura dels Baus al cas-
tell de Montjuïc la nit del 30 de juny. 

Els eixos bàsics que va marcar el 
director Ramon Simó fa tres anys  
segueixen vigents però amb els ma-
tisos que imposa el realisme i les ga-
nes de servir de cataplasma a un sec-
tor en crisi. L’epicentre del Grec se-
guirà sent a Montjuïc però en rea-
litat programarà a tota la ciutat, en 
35 espais, entre els quals els teatres 
públics i el Poliorama, la Muntaner, 
la Beckett, el Romea i La Villarroel, 
on faran temporada les produccions 
catalanes. Si fins i tot ha obert la 
porta a dos Shakespeares, malgrat  
haver vetat inicialment els clàssics.  

El record de ‘Tragèdies romanes’ 
Ramon Simó va fer públic ahir el 
cartell escènic del festival (la músi-
ca ja s’havia anunciat), en el qual cal 
subratllar en fluorescent les prime-
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‘HITS’ INTERNACIONALS 
Peeping Tom estrenarà la 

coproducció del Grec ‘Pare’ 
BARREJA DE LLENGUATGES 

‘Tauberbach’ i la ‘dansa 
bastarda’ d’Alain Platel

CONTINGUT CRÍTIC  
‘El capital’, una comèdia 
improvisada sobre Marx

PRODUCCIONS CATALANES 
Sergi Belbel dirigeix ‘Vells 

temps’ de Pinter a la Beckett

Assequible  
El ventall de 
descomptes 
en el preu de 
les entrades 
pot arribar  
al 50%


