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79 Mini Grec Nits demúsica

El Grec 2014 incrementa l’oferta.

Enguany el festival presenta 37

espectacles de teatre, 26 de música,

12 de dansa i quatre de circ, fet que

representa un augment respecte a

l’edició de 2013. La música i la dansa

són les disciplines que més creixen,

mentre que el circ es manté

El Teatre Grec i els seus jardins acullen,

el 27 de juny a partir de les 17 h, la festa

d’inauguració del MiniGrec. Tota la família

està convidada a informar-se sobre els

espectacles programats durant el mes de

juliol en diversos escenaris de la ciutat. El

dia de la festa hi haurà una visita guiada

al teatre. Reserva prèvia al 93 432 43 69

Maria Rodés, Renaldo & Clara, Wagner

Pa, Ramon Mirabet, Caïm Riba o Èric

Vinaixa són només alguns dels dotze

artistes que actuaran, en un seguit de

concerts íntims de petit format, del 2 al

20 de juliol a la zona inferior dels jardins

del Teatre Grec.

L’entrada serà lliure tot i que l’aforament

serà limitat

L
a contemporaneïtat, la in-
teracció i la innovació, jun-
tament amb la creació i la
internacionalització, són els
eixos vertebradors del Grec
2014, el festival de Barce-
lona. Aquest arrenca el 30
de juny amb l’espectacle

M.U.R.S. de La Fura dels Baus al castell
deMontjuïc, i un diamés tard s’inaugura
oficialment al Teatre Grec amb la com-
panyia nord-americana de dansa Gallim
Dance iWonderland.

EXPERIMENT CIUTADÀ

Els sis creadors de La Fura –Miki Espu-
ma, Pep Gatell, JürgenMüller, Àlex Ollé,
Carlus Padrissa i Pere Tantiñà– propo-
sen amb M.U.R.S. un espectacle ciuta-
dà. Els assistents a l’espectable hauran
de descarregar-se una aplicació que els
permetrà rebre indicacions i apunts de
la realitat on es troben, un món on els
actors conviuran amb les màquines, amb
les projeccions de vídeo i amb la música.
“Les noves tecnologies ens obren noves
finestres de percepció”, apunta Jürgen
Müller, “i La Fura dels Baus sempre ha
fet teatre contemporani. Sempre hem
reflexionat sobre el moment en què es-
tàvem vivint. Així que ara hem de par-
lar de les noves tecnologies que canvien
la nostra manera de viure d’una forma

molt més ràpida i radical de com va fer-
ho la Revolució Industrial”.

I si d’una banda La Fura vol mostrar
com l’excés d’informació pot acabar
generant desinformació, per l’altra la
coreògrafa americana Andrea Miller
–recentment nomenada Guggenheim
Fellow per la John Simon Guggenheim
Memorial Foundation– debuta a Barce-
lona amb l’espectacle Wonderland, una
metàfora artística de la “mentalitat de
ramat”, on tot és meravellós sempre que
l’individu es quedi amb el grup, que se-
gueixi el líder i formi part del ramat or-
denat i obedient.

A més d’aquests dos espectacles ini-
cials, al Teatre Grec s’hi podran veure
propostes com Bartomeu encadenat, una
obra de José Sanchis Sinisterra, i l’espec-
tacle de teatre musical Nevares, d’Igna-
si Roda, interpretació en versió concert
d’una peça basada en un conte de Pere
Calders.

UNA ALENADA

D’AIRE FRESC

A L’ESCENARI

La Fura i la companyia

americana Gallim

Dance obren un Grec

més participatiu,

innovador i interactiu

PER PODER SEGUIR L’OBRA
DE LA FURA, L’ESPECTADOR
HAURÀ DE DESCARREGAR-SE
UNA APLICACIÓ AL MÒBIL

Vader (Pare), de Peeping Tom, que es
podrà veure al Mercat de les Flors; Sun,
la nova coreografia d’Hofesh Schechter;
El Romance de Curro el Palmo, de Jaume
Villanueva amb el bailaor Antonio Cana-
les o Nit de tango amb Mora Godoy són
algunes altres de les propostes de dansa.
Enguany el festival amplia la música

a tres escenaris: el Teatre Grec, la sala
Jamboree i la Barts, on es podran veure
i escoltar grans veus que van de Joe Sa-
triani o Oscar D’León a Ólafur Arnalds
o Marina Rossell, que en aquesta ocasió
estarà acompanyada per la filla de Geor-
ges Moustaki, Pia.

ESPECTACLES FESTA D’INAUGURACIÓ

L’ESPECTACLE DE CIRC RUDO, DE MANOLO ALCÁNTARA

…FESTIVAL DE BARCELONA

GEMMA MARTÍ
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Tots som Grec

Amb bus al castell

Durant les representacions de l’es-
pectacle M.U.R.S, –del 30 de juny al
5 de juliol– Transports Metropolitans
de Barcelona (TMB) reforçarà el servei
d’autobusos que porta des de la plaça
d’Espanya al Castell de Montjuïc amb un
servei especial que funcionarà ins a les
00.30 hores amb una freqüència de pas
aproximada de deu minuts

Un Grec més interactiu i participatiu.
Partint d’aquesta premissa, enguany el
festival organitza activitats per involucrar
d’una manera més directa la ciutadania,
ja sigui de forma prèvia als espectacles
programats o durant la seva representació.
Les noves tecnologies ho permeten, i
des del Grec en fan ús. Tant les xarxes
socials –webs, blogs, aplicacions, xats
i tuits, entre altres– com les convenci-
onals –biblioteques i fàbriques de cre-

ació de la ciutat– són utilitzades pels
organitzadors per arribar a tothom,
modificar l’evolució o desenllaç d’al-
guns espectacles, generar debat i in-
tercanviar opinions.

CONVERSES A LES BIBLIOTEQUES

Una de les vies per arribar als ciuta-
dans són les converses “cara a cara”.
Per aquest motiu, aquest mes de juliol,
els protagonistes del Grec presenten els
seus espectacles i responen a les pre-
guntes i dubtes dels ciutadans en uns
trobades que tenen lloc a les bibliote-
ques municipals.
El 2 de juliol, a les 19 hores, la cantant
Mayte Martín conversarà sobre Por
los muertos del cante a la biblioteca
Vapor Vell. El dia 9, a les 19.30 hores,
el protagonista serà el director de l’es-
pectacle Romance de Curro “El Pal-
mo”, Jaume Villanueva a la biblioteca
Ramon d’Alòs-Moner, i el 16 de juliol la
directora i coreògrafa Amèlia Boluda
parlarà sobre l’espectacle Frida a les 19
hores a la biblioteca Francesc Candel.
A més, Agost Produccions organitza el
Taller d’espectadors (30 de juny, 4, 11,
18, 19 i 20 de juliol), un espai que ofe-
reix les eines necessàries per entendre
millor els espectacles.

Durant aquest 2014, Dagoll Dagom
compleix el 40 aniversari de trajec-
tòria professional. Per celebrar-ho, la
companyia organitza una gran festa
popular a la Font Màgica de Montjuïc
en el marc del Grec.
A les 21 h, concert a l’escenari Mies
Van Der Rohe amb la presència
d’actors i músics que han participat
en la companyia al llarg de la seva
història. A les 22.30 h, coreograia de
les fonts de Montjuïc amb els temes
musicals més emblemàtics dels 40
anys de Dagoll Dagom i la presenta-
ció del nou repartiment de Mar i Cel.

DAGOLL DAGOM
CELEBRA 40 ANYS AMB
UNA FESTA A MONTJUÏC

Data: dimecres, 16 de juliol

Hora: 21 h

Espais:

- Mies Van Der Rohe

Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 7

Barcelona

- Font Màgica de Montjuïc

Pl. Carles Buïgas, 1

Barcelona

VADER (PARE), DE PEEPING TOM, DANSA I TEATRE SOBRE PARES, MARES I FILLS (C. COËNON) ||WONDERLAND,

DIRIGIDA PER ANDREA MILLER (YI CHUN WU) || LA HOFESH SHECHTER COMPANY PRESENTA SUN AL GREC (G. ZUCCA)

El festival impulsa més vies per fomentar

la participació i involucrar els ciutadans
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AGENDA GREC 2014
Obertura
M.U.R.S.
LA FURA DELS BAUS

La Fura crea un espectacle revolucionari
que proposa una experiència de futur tot
oferint una nova perspectiva del present
CASTELL DE MONTJUÏC || DEL 30 DE JUNY AL 5 DE

JULIOL

Espectacle
inaugural
WONDERLAND
GALLIM DANCE COMPANY

Wonderland adverteix contra els perills
d’actuar com un ramat en una coreografia
ambientada als EUA de l’era atòmica
TEATRE GREC ||1 I 2 DE JULIOL

Teatre
L’ECLIPSI
ALBERTO GARCÍA DEMESTRES / PACO
ZARZOSO

Òpera i teatre musical amb música en viu
per a explicar la història d’una parella
que tria per casar-se el moment en què es
produeix un eclipsi
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA ||DEL 2 AL 13 DE

JULIOL

THE FOUNTAINHEAD (LA DEU)
AYN RAND / TONEELGROEP
AMSTERDAM

Ivo van Hove i la seva companyia adap-
ten a l’escena un best-seller dels anys 40
que explica la història d’un arquitecte i
parla sobre individualitat i altruisme, ins-
piració i compromís, innovació i tradició
TEATRE LLIURE MONTJUÏC ||DEL 2 AL 4 DE JULIOL

I CONGRÉS FEMENÍ DE SUPERVIVÈNCIES
EL TERRAT DE PRODUCCIONS

Quatre còmiques monologuistes donen
consells sobre la feina, la família, els ho-
mes i l’amistat
BARTS ||DEL 2 AL 13 DE JULIOL

MERDA D’ARTISTA
FERRAN GONZÁLEZ /
JOANMIQUEL PÉREZ

Música, cançons i bon humor per parlar
d’un artista contemporani que va omplir
tot de llaunes amb els seus excrements i
les va vendre a preus desorbitats
TEATRE POLIORAMA ||DEL 2 AL 27 DE JULIOL

LA PARTIDA (DEALER’S CHOICE)
PATRICKMARBER

Patrick Marber utilitza una partida de
pòquer per tractar temes que van més
enllà del joc. Una comèdia d’homes i sobre
els homes que parla, entre altres coses, de
pares i fills
TEATRE ROMEA ||DEL 2 DE JULIOL AL 3 D’AGOST

88 INFINITS
ARNAU VILARDEBÓ

Astronomia, mitologia i bon humor en un
espectacle en què es recorre el cel nocturn
mentre es viatja per la història dels mites i
els coneixements de la humanitat
MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA ||DEL 2 AL 27

DE JULIOL

VELLS TEMPS
HAROLD PINTER

Un triangle minimalista i inquietant on
es fa difícil distingir on acaba la realitat i
comença la ficció
SALA BECKETT ||DEL 2 AL 27 DE JULIOL

ELS EUFÒRICS
PEP PLA / MARC ANGELET

Una comèdia àcida i divertida que mostra
com fins i tot els ideals més aparentment
purs i desinteressats poden convertir-se
en un negoci
SALA MUNTANER ||DEL 2 AL 27 DE JULIOL

EL BON LLADRE
CONORMCPHERSON / XICUMASÓ /
JOSEP JULIEN

Monòleg que pren la forma d’una road-
movie amb els ambigus conceptes del bé i
el mal com a teló de fons
TEATRE LLIURE MONTJUÏC ||DEL 3 AL 6 DE JULIOL

L’ANTIC TEATRE AL GREC

Proposta d’espectacles innovadors i arriscats
ANTIC TEATRE ||DEL 3 AL 25 DE JULIOL

KRUM
HANOCH LEVIN

Història tragicòmica d’un home que no ha
fet res a la vida i que torna a un lloc on no
ha passat res des que va marxar
MERCAT DE LES FLORS ||DEL 3 AL 5 DE JULIOL

LES CRIADES
JEAN GENET / SADARI MOVEMENT
LABORATORY

Una innovadora companyia coreana pren
una de les obres més conegudes de Genet i
la converteix en una mostra del seu teatre
físic i d’objectes on un armari pren un
protagonisme inesperat
MERCAT DE LES FLORS ||DEL 4 AL 6 DE JULIOL

MATA’M
MANEL DUESO

Una reflexió sobre els anhels i expectati-
ves a partir de la història d’un assassinat
LA VILLARROEL ||DEL 5 DE JULIOL AL 3 D’AGOST

GUILLOTINA
IAGO PERICOT

Una instal·lació que té poc de violència
i molt de catarsi
MERCAT DE LES FLORS ||DEL 8 AL 12 DE JULIOL

VICTÒRIA D’ENRIC V
WILLIAM SHAKESPEARE

Un espectacle que ens fa preguntar-se
quin és el preu que es paga per les pròpies
victòries

TEATRE LLIURE GRÀCIA ||DEL 9 A L’11 DE JULIOL

A HOUSE IN ASIA
AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO

Maquetes, videoprojeccions i manipulació
de vídeo són alguns dels senyals d’identitat
d’una companyia innovadora

MERCAT DE LES FLORS ||DEL 10 AL 12 DE JULIOL

SHAKESPEARE ON THE BEAT
MOISÈS MAICAS / ANNA SOLER HORTA

Gràcies a un viatge en el temps, el protago-
nista d’aquest muntatge per a nois i noies
coneix la Barcelona del 1714, col·labora en
la defensa de la ciutat i, mirant cap al pas-
sat, coneix millor el seu present
CONVENT DE SANT AGUSTÍ ||17 I 18 DE JULIOL

EL TESTAMENTO DE MARÍA
COLM TÓIBÍN

Revisió de la figura de la mare de Jesús
que desconfia profundament dels primers
cristians
CAPELLA MACBA ||DEL 17 AL 20 DE JULIOL

BARTOLOMÉ ENCADENADO
JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

Un text contemporani pren l’estructura
del teatre clàssic per explicar-nos la his-
tòria d’un modern Prometeu
TEATRE GREC ||DEL 18 AL 20 DE JULIOL

SHELL
PROJECTE NISU

Uns personatges que han perdut la identi-

tat estan condemnats a repetir fragments
de vides a l’àrea de descans d’una autopista
MERCAT DE LES FLORS ||DEL 23 AL 25 DE JULIOL

LE CAPITAL
SYLVAIN CREUZEVAULT

El capital de Karl Marx convertit en una
obra de teatre amb unes bones dosis
d’humor
TEATRE LLIURE MONTJUÏC ||DEL 24 AL 26 DE JULIOL

NADIA
NADIA GHULAM / LA CONQUESTA
DEL POL SUD

Una noia afganesa que va patir greus
ferides quan era una nena explica la seva
experiència a Kabul i a Barcelona
CCCB ||DEL 24 AL 27 DE JULIOL

NEVARES EN CONCERT
IGNASI RODA FÀBREGAS

Un conte de Pere Calders va donar
lloc a una obra de teatre musical
TEATRE GREC ||30 DE JULIOL

Dansa
LONELY TOGETHER
ROBERTO OLIVAN / GREGORYMAQOMA

Un ballarí català i un de sud-africà mante-
nen una conversa coreogràfica en què po-
sen de manifest tot el que tenen en comú
MERCAT DE LES FLORS ||9 I 10 DE JULIOL

El somni d’una nit d’estiu, una de les obres
més conegudes de Shakespeare, explica-
da en el llenguatge del hip-hop i la nova
poesia urbana
CCCB ||DEL 10 AL 13 DE JULIOL

NUMAX-FAGOR-PLUS
ROGER BERNAT / FFF

Els espectadors es converteixen en actors
en una proposta que recrea la lluita obrera
dels treballadors de Numax a la Barcelona
dels anys 70
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA ||DEL 10

AL 12 DE JULIOL

NERIUM PARK
JOSEPMARIAMIRÓ

Una parella es compra una casa en una
nova urbanització on ja no es venen pisos.
La zona s’anirà degradant a la mateixa
velocitat que la relació entre els dos
MERCAT DE LES FLORS ||DEL 17 AL 20 DE JULIOL

UBU ROI
ALFRED JARRY / CHEEK BY JOWL

El director de la companyia Cheek by
Jowl posa en escena, amb la complicitat
d’un repartiment francès, una obra que va
canviar la manera de fer teatre
TEATRE LLIURE MONTJUÏC ||DEL 17 AL 20 DE JULIOL

ONZE.NOU.CATORZE (1714)
VÍCTOR ALEXANDRE / ROGER CÒNSUL /
PERE PLANELLA

TAUBERBACH, D’ALAIN PLATEL, UN DELS GRANS REFERENTS DE LA DANSA CONTEMPORÀNIA (CRIS VAN DER BURGHT)

REPRESENTACIÓ DE EL TESTAMENTO DE MARÍA
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MARINA ROSSELL
MARINA ROSSELL CANTAMOUSTAKI
VOL. 2

La cantautora catalana ret un nou home-
natge musical a Georges Moustaki
TEATRE GREC ||3 DE JULIOL

MAYTE MARTÍN
POR LOSMUERTOS DEL CANTE

Un repàs que va de Juanito Valderrama a
Enrique Morente passant per la Niña de
los Peines
TEATRE GREC ||4 DE JULIOL

HIROMI
Compositora i pianista japonesa que ha
sabut combinar el jazz amb tota mena de
gèneres musicals
TEATRE GREC ||5 DE JULIOL

MOTIS-CHAMORRO QUINTET & SCOTT
HAMILTON
AL CALIU DEL JAZZ

Scott Hamilton, un mestre del saxo tenor
JAMBOREE ||DEL 8 AL 13 DE JULIOL

OFF THE RECORD: IVÁN FERREIRO

Versions senzilles per a veu i teclat de
temes de tota mena
BARTS ||20 DE JULIOL

ÓLAFUR ARNALDS
FOR NOW I AMWINTER

Creador d’un so a cavall entre la música
clàssica i les tendències musicals
més noves
BARTS ||21 DE JULIOL

BOBBY MCFERRIN
SPIRITYOUALL

Revisa sota el seu prisma personal
l’herència musical nord-americana
TEATRE GREC ||21 DE JULIOL

ADRIÀ PUNTÍ
INCOMPLETAMENT PUNTÍ

Puntí recupera cançons de sempre
i interpreta temes nous
BARTS ||22 DE JULIOL

JAMBOREE DUETS

Intèrprets de jazz, pop, cançó o flamenc
fusionen els seus estils
JAMBOREE ||DEL 22 AL 27 DE JULIOL

OFF THE RECORD: JOAN GARRIGA

Experimenta amb una formació simfònica
valenciana a la recerca d’un so mediterrani
BARTS||23 DE JULIOL

BAJO EL VOLCÁN
MITÚ / DESCARTES A KANT / LA BANDA
MUNICIPAL DEL POLO NORTE

Per descobrir com sóna la nova música
independent iberoamericana
BARTS ||24 DE JULIOL

HERENCIA DE TIMBIQUÍ + CHICO TRUJILLO

Grup de música colombiana amb arrels
negres i una banda de nova cúmbia xilena
BARTS ||25 DE JULIOL

OSCAR D’LEÓN + BCN SALSA ALL STARS

Amb Juan Silva, Oscar Reyes, Joel Silva i
Cristóbal Petit, entre d’altres
BARTS ||26 DE JULIOL

ELS AMICS DE LES ARTS

Tornen al Grec per presentar un nou disc,
un recull d’històries quotidianes fetes cançó
TEATRE GREC ||28 DE JULIOL

CHANO Y JOSELE

Chano i Josele protagonitzen un viatge
musical que va del flamenc al jazz o del
jazz al flamenc
TEATRE GREC ||31 DE JULIOL

Circ
DISBARAT!/¡DISPARATE!
CACOPHONIC PICTURES / KARL STETS

Espectacle musicrobàtic encapçalat per
un artista que busca sempre el camí més
complicat per realitzar coses ben simples
MERCAT DE LES FLORS ||DEL 9 AL 12 DE JULIOL

RUDO
MANOLO ALCÁNTARA

L’intèrpret es manté en un equilibri
precari sobre unes construccions tan
fràgils com els nostre anhels i il·lusions
TEATRE LLIURE ||18 I 19 DE JULIOL

BEYOND
CIRCA

Calidesa, emoció i algun toc de
surrealisme
MERCAT DE LES FLORS ||DEL 23 AL 26 DE JULIOL

50%
Menors de 16 anys

Titulars de la Targeta
Rosa

Titulars del carnet
de família nombrosa o
monoparental

Last minute

25%
Menors de 25 anys

Majors de 65 anys

Persones a l’atur

20%
Abonament

Grups (a partir de 15
persones)

Titulars del carnet de
BibliotequesD
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RHUM
JOANMONTANYÈS

Una reflexió sobre l’ofici de fer riure a par-
tir de la figura d’un pallasso infeliç: Enrico
Jacinto Sprocani, “Rhum”
TEATRE LLIURE MONTJUÏC ||DEL 24 AL 26

DE JULIOL

Mini grec
FESTA D’INAUGURACIÓ

Es coneixeran alguns dels protagonistes
dels espectacles familiars del festival
TEATRE GREC ||27 DE JUNY

L’OMBRA DE PINOTXO
NÉSTOR NAVARRO / CAROLINA
LLACHER

Pinotxo ha crescut i s’ha convertit en tite-
llaire com el seu pare
LA PUNTUAL ||DEL 2 AL 13 DE JULIOL

PIU PIU
FES-T’HO COM VULGUIS / TUTATIS

Un espectacle amb actors i titelles que
transcorre en una granja
ALMERIA TEATRE ||DEL 4 AL 6 DE JULIOL

TRIPULA
FARRÉS BROTHERS I CIA

Uns descendents dels inventors del
globus aerostàtic conduiran durant el
viatge en globus
TEATRE LLIURE MONTJUÏC - SALA FABIÀ

PUIGSERVER ||7 I 8 DE JULIOL

PATATU
ÀNGELS BASSAS

El protagonista és un personatge, en Pata-
tu, que és mig pagès i mig pallasso
MERCAT DE LES FLORS - SALA OVIDI MONTLLOR

||19 I 10 DE JULIOL

SUN
HOFESH SHECHTER COMPANY

Perfecció i l’harmonia deixen pas a la
violència i l’antagonisme
TEATRE GREC ||9 I 10 DE JULIOL

MONÒLIT
TONI MIRA

Un monolit serveix per parlar de les llui-
tes internes de l’ésser humà
TEATRE LLIURE MONTJUÏC ||DEL 10 AL 12 DE JULIOL

CAL·LIGRAMES EN MOVIMENT
LA CALDERA

Una passejada diferent amb les arts del
moviment com a tema
ESPECTACLE ITINERANT ||11 I 12 DE JULIOL

TAUBERBACH
MÜNCHNER KAMMERSPIELE /
LES BALLETS C DE LA B

La història d’una dona singular que s’ha
creat un món propi en un abocador
TEATRE LLIURE MONTJUÏC ||DE L’11 AL 13 DE

JULIOL

VIATGE EN EL TEMPS 7080/
ABANS DE MORIR-SEGONA HISTÒRIA/
EL LLAC DELS CIGNES
AHNSOOYOUNG COMPANY

Dansa contemporània i hip-hop confluei-
xen en les creacions d’una renovadora
companyia coreana
MERCAT DE LES FLORS ||15 I 16 DE JULIOL

VADER
PEEPING TOM

Primera part d’un tríptic de dansa i teatre
sobre pares, mares i fills
MERCAT DE LES FLORS ||DEL 16 AL 18 DE JULIOL

ROMANCE DE CURRO «EL PALMO»
JAUME VILLANUEVA

Una cançó de Serrat inspira un espectacle
amb música en viu ambientat en les barra-
ques de la Barcelona de postguerra
TEATRE GREC ||DEL 25 AL 27 DE JULIOL

FRIDA
BALLET CONTEMPORANI
DE BARCELONA

Peça de dansa sobre l’artista mexicana
Frida Kahlo
MERCAT DE LES FLORS ||DEL 25 AL 27 DE JULIOL

NIT DE TANGO AMB MORA GODOY
BUENOS AIRES TANGO

Tango argentí fusionat amb candombe,
música electrònica i fins i tot amb salsa
TEATRE GREC ||29 DE JULIOL

Música
MIGDALIA HECHAVARRÍA &
JOSÉ LUIS CORTÉS «EL TOSCO»
EL BOLERO DE CUBA

Temes com Contigo en la distancia o Piensa
en mí sonaran en una nit cent per cent
cubana
JAMBORE ||DE L’1 AL 6 DE JULIOL

LUDOVICO EINAUDI EN CONCERT
La música electrònica, les músiques del
món i la música clàssica van de la mà en
les composicions d’aquest artista de culte
TEATRE GREC ||11 DE JULIOL

EELS
PERFORM LIVE IN CONCERT

El rock alternatiu del nord-americàMark
Oliver Everett aterra a Barcelona en un con-
cert de la gira europea d’Eels, la seva banda
TEATRE GREC ||12 DE JULIOL

JOE SATRIANI
AMB OLI BROWN& RAVENEYE

Un dels millors guitarristes de rock ins-
trumental presenta el seu últim treball
discogràfic, Unstoppable Momentum

BARTS ||14 DE JULIOL

LOS MAMBO JAMBO
BOJOS DEL RITME

Rhytm’n’blues i swing sense concessions
en les actuacions d’una banda que s’ha fet
famosa per la seva energia i els seus direc-
tes electritzants
JAMBOREE ||DEL 15 AL 20 DE JULIOL

OFF THE RECORD: JOSH ROUSE
Unmúsic nord-americà amb un Goya reviu
unmoment essencial en el rock dels anys 80
BARTS ||16 DE JULIOL

ANOUSHKA SHANKAR
TRACES OF YOU

La filla de Ravi Shankar ret homenatge al
seu pare lligant els sons de l’Índia amb les
tradicions culturals més diverses
BARTS ||17 DE JULIOL

ANTONIO CANALES ACTUARÀ A ROMANCE DE CURRO

ELS AMICS DE LES ARTS PRESENTEN NOU DISC AL FESTIVAL

BEYOND, DE LA COMPANYIA AUSTRALIANA CIRCA (A. PHILIPSON)
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OBRES DE
COLLITA PRÒPIA

C
omprar i vendre és nego-
ci. Produir és cultura. I el
Grec transita per aquest
segon camí: a més a més
d’oferir al públic una se-
lecció dels d’espectacles
nacionals i internacio-
nals més interessants del

moment, el festival inverteix gran part
dels seus esforços a facilitar que un bon
grapat de projectes, fonamentalment
locals, tirin endavant. El Grec 2014 ha
coproduït fins a 35 espectacles –quasi la
meitat dels 80 que formen el programa–;
propostes sovint innovadores i, fins i tot,
agosarades, que, mercès a la plataforma
que suposa el festival, farciran la tempo-
rada vinent a Barcelona i Catalunya. Al-
guns sortiran també a fer gira a l’estran-
ger –on, paradoxalment, tenen moltes
vegades una millor acceptació.

LA UNIÓ FA LA FORÇA
Entre les obres coproduïdes pel Grec
2014 i nombroses institucions cultu-
rals, públiques i privades, destaquen La
Partida –dirigida per Julio Manrique
i coproduïda amb el Teatre Romea–;
Merda d’artista –amb Teatros del Canal
i Kaktus Music–; Guillotina –amb Bohè-
mia’s i Mas Blanch i Jové–; Shakespeare
on the beat –amb Factea Produccions i el
CCCB–, Numax-Fagor-plus –amb Elèc-
trica Produccions i el KunstenFestival-
DesArts de Brussel·les– o El Testamento
de María –amb Javier Pérez Santana, el
Centro Dramático Nacional, el Teatre
Lliure i Avance-Producciones teatrales–.
Algunes obres, com Bartolomé enca-

denado, han estat produïdes pel Grec, en
aquest cas en col·laboració amb l’Institut
del Teatre-Diputació de Barcelona, la
Nau Ivanow, el Teatre Auditori de Sant

El Festival de Barcelona ha coproduït

35 espectacles, quasi la meitat de la

vuitantena que formen el programa

El teatre segueix sent l’ànima

del Grec, i això es relecteix en

la producció del festival: dels 35

espectacles coproduïts per a l’edició

d’enguany, 19 corresponen a obres

de teatre. Sis dels espectacles, però,

ja són de dansa –un gènere artístic

que cada cop té més demanda i

entre les propostes del qual desta-

quen aquest cop Romance de Curro

“el Palmo”, interpretat pel bailaor

Antonio Canales i coproduït amb Oc-

tubre Teatral; i Frida, amb el Ballet

Contemporani de Barcelona–; quatre

EL TEATRE MANA;
LA DANSA ES CONSOLIDA

EL GREC REPOSA FRIDA, UNA PEÇA SOBRE L’ARTISTA

MEXICANA ESTRENADA L’ANY 1993 (JOSEP AZNAR)

UN BON GRAPAT DE LES

OBRES QUE S’ESTRENEN

AL GREC FARCIRAN

LA TEMPORADA VINENT

Cugat i el Teatre Nacional de Catalunya.
I en altres casos, el Festival ha donat su-
port o ha col·laborat estretament amb els
projectes, com en els muntatges innova-
dors, creatius i arriscats deL’Antic Teatre
al Grec, un espai dedicat a la investigació
i el desenvolupament de nous llenguat-
ges escènics i multidisciplinaris.

APOSTA PELS JOVES TALENTS
Produir els espectacles en solitari resul-
ta cada cop més difícil per a moltes enti-
tats. La coproducció i les col·laboracions
permeten unir esforços econòmics per
tal d’abordar projectes d’envergadura en
un moment en què tothom va una mica
just. És el cas de Victòria d’Enric V, una
obra produïda pel Grec 2014 i el Teatre
Lliure, que reunirà dalt de l’escenari una
desena de joves talents de l’escena barce-
lonina, i la interpretaciómusical del qual
anirà a càrrec d’Arnau Vallvé, bateria del
grupManel. “Serem 11 persones en esce-
na; i això, aramateix, és complicat fer-ho
tot sols”, explica el director Pau Carrió.
Victòria d’Enric V –un Shakespeare que
parla d’un rei jove, acompanyat dels seus
amics– s’estrena al Grec durant tres dies,
i el Lliure la reposarà a l’octubre. “Tam-
bé tenim pensat fer gira al novembre; és
una de les coses maques de coproduir: a
tothom li interessa que l’espectacle cir-
culi, com una carta de presentació, tant
del Grec com del Lliure”, afegeix Carrió.

1. L’ELENC D’ACTORS DE VICTÒRIA D’ENRIC V, UNA COPRODUCCIÓ DEL GREC 2014 I EL TEATRE LLIURE (ROS RIBAS) || 2. PERSONATGE DE MERDA D’ARTISTA (JAVIER NAVAL)

|| 3. DETALL DEL CARTELL DE LA PARTIDA, COPRODUÏDA AMB EL TEATRE ROMEA || 4. LLUÍS SOLER, PROTAGONISTA DE BARTOLOMÉ ENCADENADO (DAVID RUANO)

1

2

3

4

…COPRODUCCIÓ

de música, tres de circ –Disbarat!, Rudo i

Rhum– i un espectacle infantil –Patatu–,

amb el qual el Grec manté la seva apos-

ta per la producció de teatre familiar
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DEL GREC, AL MÓN

El Grec 2014 inclou
set coproduccions
internacionals
i espectacles
de companyies
de nou països

E
l Grec és un festival inter-
nacional i internacionalit-
zable: no es tracta només
d’obrir unafinestra almón,
que permeti a l’especta-
dor conèixer què es cou
als escenaris de fora del
país, sinó també d’afavorir

que les produccions de les companyies i
institucions locals accedeixin amb més
facilitat al circuit internacional. Seguint
aquesta doble filosofia, el Grec inclou en-
guany espectacles de gairebé una desena
de companyies estrangeres, procedents
de quatre continents, i ha coproduït set
espectacles amb entitats d’altres països.

ELS VISITANTS D’AQUEST ESTIU
Les visites del vell continent provenen,
aquesta edició, de França –Le Capital–,
Holanda –The Fountainhead i l’espectacle
de circ Punch and Judy in Afganistan–,
Bèlgica –amb dos muntatges de dansa,
Vader iTauberbach– i el RegneUnit –Ubu
Roi i Sun–. Dels extrems més allunyats

del món anglosaxó, arriben una propos-
ta australiana –Beyond, de circ– i un pa-
rell de nord-americanes: Wonderland, de
dansa, i Off the record, també de circ, un
gènere que, a més a més, apropa l’espec-
tador del Grec a l’Amèrica Llatina, repre-

sentada per Mora Godoy (Argentina) i
Bajo el volcán (Colòmbia iMèxic). El punt
exòtic el posa Corea del Sur, amb Les Cri-
ades i l’espectacle de dansa Swan Lake.

EXPORTAR INNOVACIÓ
Muntatges internacionals com Vader
també han estat coproduïts pel Grec, en
aquest cas amb entitats d’Alemanya, Bèl-
gica, Luxemburg i França. I en la matei-
xa línia hi ha la nova creació de l’Agru-
pación Señor Serrano, A House in Asia,
coproduïda ambMonty Kultuurfaktorij i
La Fabrique duThéatre (Bèlgica) i Théa-

tre duHexagone (França), entre d’altres.
Aquest western escènic, retrat de la

dècada posterior als atemptats de l’11-S,
entrellaça històries ambientades en la
casa d’Osama Bin Laden a Abbottabad i
en les seves maquetes i reproduccions,
que van servir per preparar-ne l’assalt
per part de la CIA i la gravació d’una pel-
lícula a Jordània. Es tracta d’un projecte
eminentment innovador, que empra les
maquetes, les videoprojeccions, la mani-
pulació de vídeo en temps real, els vide-
ojocs, els mons virtuals i la performance.

Davant la desaparició sistemàtica de
festivals de noves tendències a Espanya,
l’Agrupación Señor Serrano va entendre,
ja el 2010, que calia mirar a l’estranger.
“Com més et mous fora, més fàcil és que
et coneguin i que el que fas generi inte-
rès”, explica Àlex Serrano, qui explica
que bona part dels contactes que han
permès la producció de l’obra se’ls han
“anat currant” els darrers anys ells ma-
teixos. “El suport del Grec ha estat molt
important per acabar de donar credibili-
tat al projecte i facilitar que alguns con-
tactes es traduïssin en suport concret.
A Catalunya i Espanya, les finestres per
mostrar el teatre menys convencional
són poques i, sovint, tenen un perfil mi-
noritari. El Grec és fonamental per do-
nar visibilitat a aquest tipus de teatre. I
aquest Grec aposta per les coses vives i
exportables”, afegeix Serrano.

EL FESTIVAL AFAVOREIX
QUE ELS ARTISTES LOCALS
ACCEDEIXIN AL CIRCUIT
INTERNACIONAL

COMPANYIES D’EUROPA,ÀSIA,
AMÈRICA I OCEANIA VISITEN
EL GREC; COREA DEL SUD
N’ÉS EL CONVIDAT EXÒTIC

UBU ROI, INTERPRETADA PER LA COMPANYIA BRITÀNICA CHEEK BY JOWL (JOHAN PERSSON)

…INTERNACIONAL

LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL FESTIVAL DE BARCELONA

FRANÇA

ALEMANYA
BÈLGICA

ESPANYA

COREA DEL SUD

ESTATS UNITS

REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICAURUGUAI

REGNE UNIT

AUSTRÀLIA

ÀUSTRIA

LÍBAN

SUÏSSA
LUXEMBURG

JAPÓ

ARGENTINA

XILE

CANADÀ

ISLÀNDIA

ITÀLIA

ISRAEL

PAÏSOS ON HAN ANAT

LES PRODUCCIONS DEL

GREC ENTRE 2012 i

2014 I PRESÈNCIA DEL

FESTIVAL AL MÓN

AMBDUES REFERÈNCIES

ANTERIORS

PAÏSOS DE PROCEDÈNCIA

DE LES COMPANYIES

INTERNACIONALS AL

GREC ENTRE 2012 i 2014

MÈXIC

COLÒMBIA
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En què es diferencia el Grec d’altres

festivals?

En què no som un festival de repertori
sinó un festival de creació i producció,
on generem coses noves constantment.
Dels gairebé 80 espectacles d’enguany,
35 són coproduccions de les quals vuit
són internacionals.

Cal que un festival s’involucri en la

creació i la producció?

És el que ens permet definir la línia del
festival, i la relació que volem establir
amb l’espectador.

Quina és aquesta ‘línia’?

La de la contemporaneïtat. Nosaltres tre-
ballem amb espectacles que es plantegen
una relació directa i clara amb el món
contemporani, i entenem les arts escèni-
ques com una forma de coneixement del
món. I ara, més que conèixer la història,
ens interessa conèixer el present.

Quins espectacles mostren aquesta

realitat?

Vader (Pare), una coproducció que fem
amb Peeping Tom que planteja com ges-
tionem avui la relació amb les persones
grans. Un altre exemple n’és Tauberbach,
un espectacle de dansa contemporània
d’Alain Platel que té com a protagonista
una dona esquizofrènica que viu en un
abocador i planteja el dilema d’establir
qui avui està sa del cap i qui no....

Algun altre?

O The Fountainhead que, encara que es
basa en una novel·la dels anys 40, parla
d’un món molt actual, l’arquitectura, tot
enfrontant dues visions completament
diferents: la distinció entre l’alta cultura
i la populista, de consum, que avui és la
predominant.

Si avui el ciutadà prefereix una

cultura de consum, com aconseguiu

que s’interessi pel que oferiu al Grec?

És l’objectiu de fons del festival. Tinc al

cap una frase deCartes sobre l’educació
estètica de l’home, de Schiller, que diu,
aproximadament, que qui pot oferir el
millor no es pot conformar a oferir el
pitjor, o dit d’una altra manera: com a di-
rector artístic d’un festival públic, tinc el
deure d’oferir el millor als meus conciu-
tadans perquè sinó estaria cometent com
unamena de pecat.

I què és ‘el millor’?

És difícil dir-ho, però els que ens dedi-
quem a la cultura tenim clar que no tot
és igual. I no ens ha de fer por oferir
una cultura elaborada i compromesa,
malgrat que commenys compromesa
és més agrada a un públic majoritari. El
que volem és que l’espectador s’adoni
que consumir una cultura elaborada no
és tan complicat. És una qüestió d’hàbit.

D’hàbit?

Sí, i jo ho comparo amb la cuina. Si no
surts de casa i no tens una cultura míni-
mament elaborada, el que més t’agrada
és la truita de patates. D’aquesta a un
plat sofisticat del Ferran Adrià hi ha un
món. Si hem aconseguit ampliar el sen-
tit del gust i valorar un plat sofisticat,
també podem aconseguir eixamplar el
nostre sentit estètic. Jo crec que aquesta
és una funció important de la cultura
pública: fer arribar a l’espectador allò
que no és habitual, que provoca, i que
l’obliga a reflexionar.

A relexionar i a participar.

Sí, també volem que participi, que
s’involucri. D’una banda volem fer-
li arribar tota la informació de què
disposem de totes les maneres possible
–amb xerrades, trobades amb directors
i artistes, xats...–, explicant-li perquè
hem seleccionat uns espectacles i no
uns altres, però també volem escoltar-lo
per saber què li agradaria veure. Entre
tots estem treballant per fomentar la
participació entorn el festival.

A través de les xarxes socials?

Sí, per exemple, en unes sessions de xat

RAMON SIMÓ, DIRECTOR DEL GREC

“Hem d’oferir
una cultura
compromesa”

E
nt
re
vi
st
a
a

Per a Simó, els pilars del Grec són la creació,
la contemporaneïtat, la internacionalització, la
participació i la creació, “i tot farcit d’innovació”

els espectadors em poden fer preguntes
relacionades amb el festival, i a la in-
versa, jo a ells, tot establint una relació
diferent. M’agrada definir la cultura
com una conversa a partir de la qual es
construeix quelcom, i on tothom aporta.

Teatre, dansa, música, circ… enguany

potencieu alguna disciplina en concret?

El Grec va néixer com un festival de tea-
tre, i aquesta arrel l’hem de mantenir,
però també és cert que el temps va equi-
librant les coses. Per exemple, l’interès
pel circ i la dansa és creixent per part
dels espectadors, i això es veu reflectit
en la programació del festival.

Hi ha quelcom de singular que

deineixi aquesta edició del Grec?

Potser el definiria com el Grec de la
innovació. Una innovació que passa per
l’ús de materials no convencionals a
l’hora de fer un espectacle –com el de
les noves tecnologies aM.U.R.S., de la
Fura, o Guillotina, de Iago Pericot–, i la
fusió de diferents disciplines, com tea-
tre, dansa i imatge. També hi ha innova-
ció en l’intent d’establir una nova relació
amb l’espectador. I aquesta innovació és
la que trobem en els pilars del festival,
que són: contemporaneïtat, creació,
participació i internacionalització.

RAMON SIMÓ
ÉS EL DIRECTOR DEL
GREC DES DE L’EDICIÓ
DE 2012. LLICENCIAT EN
FILOSOFIA I CIÈNCIES
DE L’EDUCACIÓ, HA
DESENVOLUPAT UNA
INTENSA CARRERA COM
A DIRECTOR TEATRAL.
VA DIRIGIR LA FIRA DE
TÀRREGA I HA FORMAT
PART DEL CONSELL
ASSESSOR DEL TEATRE
NACIONAL DE CATALUNYA
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