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Un estiu per la cultura 

01 
El Grec, el clàssic 
dóna més oferta 

HTTP://GREC.BCN.CAT 

El festival d’estiu de Barce-
lona començarà el 30 de 
juny amb la recreació d’un 
setge en què el públic, 
1.500 persones per funció, 
podrà participar a través  
d’una aplicació mòbil. 
Aquest nou espectacle de 
La Fura dels Baus, M.U.R.S., 
durarà una setmana i s’em-
marca també en els actes 
del Tricentenari. El Grec  
d’aquest any, més polític 
que mai, inclou 79 especta-
cles en una ampliació de 
l’oferta on hi ha molt per tri-
ar. Des de l’impactant Won-
derland, en què la Gallim 
Dance Company mostra els 
perills dels comportaments 
gregaris fins a l’estrena 
com a director escènic del 
cineasta Agustí Villaronga 
amb El testamento de Ma-
ría, interpretada per Blanca 
Portillo, passant pels con-
certs d’Els Amics de les 
Arts, Mayte Martín i Bobby 
McFerrin. El Grec se cele-
brarà en 35 espais de la ciu-
tat fins al 31 de juliol. 
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02 
Música de sempre  

a Pedralbes  
FESTIVALPEDRALBES.COM  

La segona edició d’aquest 
festival que se celebra als 
jardins del Palau de Pedral-
bes, a la Diagonal, ja ha co-
mençat. Fins al 12 de juliol, 
però, encara s’hi poden 
veure les actuacions de 
Simple Minds, Tom Jones, 
l’actor Kevin Costner i la se-
va banda Modern West, 
George Benson, Russian 
Red i Paul Anka, que tanca-
rà el festival. També hi ha 
l’opció de sopar a l’interior 
del palau amb la cuina dels 
germans Torres, que tenen 
una estrella Michelin, prè-
via reserva.  
 

06 
Les nits del 
CaixaForum  

OBRASOCIAL.LACAIXA.ES  

Tots els dimecres de juliol i 
agost, CaixaForum Barcelo-
na organitza a les nits di-
verses activitats de músi-
ca, dansa i poesia al pati an-
glès de l’entrada i també a 
l’interior dels carrers mo-
dernistes de l’edifici. Els es-
tils són variats. Des d’un 
musical participatiu amb un 
cor de 150 cantaires fins al 
teatre de La Força, prota-
gonitzat per persones amb 
discapacitats, o un concert 
d’electrònica d’Actress, 
una mostra de circ de la 
companyia La Intrusa o, el 
27 d’agost, un espectacle 
de música i poesia en ho-
menatge a Joan Vinyoli.  07 

Concerts a l’estadi  
i a les petites sales  

GUIA.BCN.CAT  

Altres concerts interes-
sants de l’estiu seran el de 
Brian Ferry a l’Auditori Parc 
del Fòrum (5 de juliol) o el 
que faran els britànics One 
Direction el 8 de juliol a l’Es-
tadi Olímpic. En altres locals 
de la ciutat hi actuaran The 
Jayhawks (Apolo, 14 de ju-
liol), Wire (Razzmatazz, 22 
de juliol) i Vintage Trouble 
(Bikini, 28 de juliol).

03 
El Mas i Mas, bona 
opció per a l’agost  

MASIMAS.COM/FESTIVAL 

Encara que comença de fet 
el 10 de juliol amb un con-
cert del guitarrista Jeff 
Beck al Poble Espanyol, el 
San Miguel Mas i Mas Festi-
val concentra la majoria de 
les actuacions al mes 
d’agost. Aquest any hi ha 
programats uns 300 con-
certs als seus diferents es-
cenaris. Així, al Palau de la 
Música s’hi podran veure 
concerts de Lucy Lummis, 
Alba Ventura o Aloe Blacc 
(que clausura el festival el  
29 d’agost). Al Jamboree hi 
actuaran Paquito D’Rivera i 
Freddy Cole, i a la Sala Mo-
ragas del Born, que s’hi in-
corpora aquest any, Maria 
del Mar Bonet i Nakany 
Kanté, entre d’altres. 

04 
Festival Cruïlla,  

al Parc del Fòrum 
WWW.CRUILLABARCELONA.COM 

El festival més eclèctic de 
l’estiu reunirà del 12 al 14 de 
juliol al Parc del Fòrum artis-
tes i grups com ara Damon 
Albarn, Band of Horses, 
Macklemore & Ryan Lewis, 
Jack Johnson, Vetusta Morla 
i Emir Kusturica. Entre els 
grups catalans figuren, en-
tre d’altres, Blaumut, Txa-
rango, Joan Dausà, Nueva 
Vulcano i Maria Rodés.

05 
Els parcs s’omplen 

de música  
GUIA.BCN.CAT   

Una cita tradicional de l’es-
tiu són els concerts que s’or-
ganitzen als parcs de la ciu-
tat cap a la tarda. El progra-
ma inclou 17 concerts de 
clàssica, 18 de jazz, 4 de la 
Banda Municipal i 5 de ban-
des convidades. Tancarà el 
cicle, el 28 d’agost, Albert 
Guinovart al Jardins Josep 
Maria Serra Martí.  

08 
Cinema a l’aire 

lliure en tot format  
CCCB.ORG I SALAMONTJUIC.ORG  

L’oferta de cinema a la fres-
ca abunda durant l’estiu i 
són diversos els centres cí-
vics o entitats que oferei-
xen programes. Dos dels ci-
cles més famosos que es 
fan a la ciutat, però, són el 
Gandules del CCCB, que 
aquest mes d’agost es de-
dicarà especialment als 
curtmetratges, i la progra-
mació de la Sala Montjuïc,  
que se celebra al Castell de 
Montjuïc i que aquest any 
oferirà 16 nits: dilluns, di-
mecres i divendres fins al 8 
d’agost. Les sessions inclo-
uen cinema, concert i píc-
nic. Entre d’altres, pel·lícu-
les com Gravity, El Padrí i 
Searching for Sugar Man. 

09 
El CCCB acull el 

Festival Pròxims    
PROXIMS-BARCELONA.COM 8  

Concentrat en un sol dia, el 
Festival Pròxims deixa el 
Poble Espanyol pel Centre 
de Cultura Contemporània 
de Barcelona, on el 18 de 
juliol actuaran Mishima, 
Standstill, La Iaia, Joan Dau-
sà i l’islandès Halldor Mar, 
que hi presentarà el seu 
disc dedicat a la Nova Can-
çó. El Pròxims també tindrà 
una edició a Calonge el 9 
d’agost. 

10 
Terrasses, copes  

i música   
LAPEDRERA.COM  

Una bona opció per a les 
nits d’estiu de Barcelona és 
pujar a les terrasses de mo-
numents o d’hotels. Una de 
les més interessants és la 
de la Pedrera, que de dijous 
a dissabte ofereix nits de 
jazz fins al 6 de setembre. 

ARA ❊ BARCELONA

El Festival Grec ofereix fins  
a final de juliol quasi 80 
espectacles de molt alt nivell 
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El cinema guanya protagonisme 
amb múltiples ofertes de 
projeccions a l’aire lliure 

Encara que a l’agost baixa una mica l’activitat, fa temps que l’estiu a Barcelona ha deixat de ser 
un desert cultural i ara els amants de la música, el cinema i el teatre tenen molt per triar 
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L’AGENDA 


