
COMPRAR I BEURE
Restaurant Capet
per Ana Pantaleoni

MÚSICA Charles Aznavour
per L. H.

A
rrenca el Grec. La gran
cita artística barcelonina
de l’estiu ja és aquí, una

altra vegada —tan fidel com la
calor, la tovallola i l’anunci indie
de cervesa Damm—, carregada
de propostes irresistibles. Co-
mença el festival dilluns vinent
amb un preludi aparentment
sensacional, M.U.R.S., la nova
producció de La Fura dels Baus,
feta sota el doble segell de la tec-
nologia i la commemoració de
1714, una visió aclaparadora so-
bre els setges des de la perspecti-
va contemporània i furera. L’es-
pectacle, dirigit a l’uníson per
quatre veterans de la formació
original, Pep Gatell, Jürgen
Müller, Carles Padrisa i Pere
Tantiñà (fot-li canya!), tindrà
com a escenari insòlit el Castell
de Montjuïc (22 hores). La fun-
ció del dilluns és gratuïta (vegeu
les condicions a www.bcn.
cat/Grec) i les següents, fins al 5
de juliol, costen 18 euros. Des-
prés d’aquesta “obertura”, que
promet ser sonada, la inaugu-
ració oficial tindrà lloc l’ende-
mà, el dimarts 1 de juliol, a
l’amfiteatre, amb un espectacle
de dansa, Wonderland, de la no-
vaiorquesa Gallim Dance Com-
pany, que malgrat el seu virtuo-
sisme coreogràfic no deixa de ve-
hicular una reflexió política.

A partir d’aquí, un tobogan
d’un mes d’emocions en els més
variats formats: música, teatre,
dansa, circ, titelles... fins a un
total de 79 propostes, inclòs un
cicle infantil, el MiniGrec.

És obligatori destacar en tea-
tre The Fountainhead (La deu),
una versió escènica de la no-
vel·la d’Ayn Rad de 1943 que
molta gent coneix per la plasma-
ció cinematogràfica de 1949 diri-
gida per King Vidor i amb Gary
Cooper com un arquitecte que
es nega a trair els principis ètics
i estètics de la seva professió.
Una profunda reflexió sobre
l’art, la creació i la integritat por-
tada al teatre per la companyia
que va triomfar l’any passat
amb el seu genial popurri de tra-
gèdies romanes de Shakespeare.

En dansa, amb un gran com-
ponent teatral, un altre especta-
cle que no s’ha de deixar esca-
par: Vader (Pare), d’una altra
companyia que va desbordar
l’entusiasme dels espectadors
en un Grec anterior, en aquest
cas el del 2012, Peeping Tom. Si

llavors van poblar els nostres
somnis amb les imatges ino-
blidables d’aquella estranya
col·lectivitat de 32 rue Vanden-
branden, ara ens traslladen
amb tota la seva poètica fasci-
nant a un asil, per mostrar-nos
l’odissea espiritual d’un home
abocat a la vellesa.

En dansa-teatre, també una
altra gran proposta, Tauber-

bach, d’Alain Platel i Les Ballets
C de la B, amb la bellesa del mo-
viment i la música de Bach i Mo-
zart al servei de la història real
d’una dona que viu en un aboca-
dor.

Àmplia programació musi-
cal, amb cites tan interessants
com la japonesa Hiroimi, Eels,
Joe Satriani, Josh Rouse,
Anoushka Shankar —intèrpret

de sitar com el seu famós pare—,
Ólafur Arnalds, Bobby McFer-
rin, Adrià Puntí, Mayte Martín,
o Els Amics de les Arts.

Propostes que arriben al cor
com Rhum, l’espectacle en què
treballava el pallasso Monti
abans de morir l’any passat i
que el Grec posa en escena com
a homenatge a un personatge
inoblidable. I d’interessant

fusió, com Romance de Curro ‘el
Palmo’, que barreja dansa, mú-
sica i teatre, a partir de la
cançó de Joan Manuel Serrat,
amb interpretació d’Antonio Ca-
nales.

Moltes més coses que provo-
quen el calfred de l’entusiasme
anticipat. Un Ubu Roi dirigit per
Declan Donnellan al capdavant
de l’elenc francès de Cheek by
Jowl, o la posada en escena de la
provocadora El testamento de
María de Colm Tóibín, en el pri-
mermuntatge teatral del cineas-
ta Agustí Villaronga, amb Blan-

ca Portillo com a protagonista i
escenografia de Frederic Amat.
Hi ha molt més: Les criades de
Genet pels japonesos de Sadari
Movement Laboratory i una
versió escènica d’El capital de
Marx.

Cal destacar especialment la
gran representació del teatre
d’aquí, amb espectacles com
Vells temps, un Pinter a càrrec
de Sergi Belbel; La partida, de
Patrick Marber, amb direcció de
Julio Manrique i un reparti-
ment de categoria que inclou Ra-
mon Madaula, Andreu Benito i
Joan Carreras; Mata’m, de Ma-
nuel Dueso, dirigida per ell ma-
teix; Krum, de Hanoch Levin,
per Carme Portaceli; Victòria
d’Enric V, amb Pau Carrió relle-
gint Shakespeare per la jove
Kompanyia Lliure...

Vells, admirats (i tan joves!)
mestres amb propostes suculen-
tes: el Bartolomé encadenado de
Sanchis Sinisterra, amb Lluís So-
ler, i la rotunda Guillotina de
l’iconoclasta Iago Pericot.

Moltíssimes coses més, en
una programació en què ningú
deixarà de trobar alguna cosa
que l’interpel·li i que val la pe-
na consultar a fons al web del
festival.

I a més, en el marc del Grec,
una festa d’aniversari, la de Da-
goll Dagom, que fa 40 anys amb
temes musicals de la seva
història al Pavelló Mies van Der
Rohe i un espectacle de la Font
Màgica deMontjuïc. Gaudim-ne!

Tornen companyies
internacionals que
van captivar el públic
en edicions anteriors

FESTIVAL GREC 2014
Barcelona
De l’1 al 31 de juliol
www.bcn.cat/grec

Tots al Grec!

Armando Álvarez acaba de com-
plir el somni de tot cuiner: obrir
restaurant. Un somni, de mo-
ment, en rodatge. El seu nom és
Capet (en referència al peix). Fa
menys d’un mes que aquest
veneçolà va inaugurar aquest lo-
cal a pocs metres del Mercat de
la Llibertat, al barri barceloní de
Gràcia. Álvarez, que ha passat
per la cuina del Coura, La Panxa
del Bisbe, el Wall 57 i el Carlitos,
vol fer la seva cuina de mercat.
Fogons oberts al públic i fines-

trals a dos carrers. Poques tau-
les, molta tranquil·litat. Entre els
primers destaca el tiradito de so-
rell amb maduixots i poma àcida,
o el pop amb iuca fregida, maio-

nesa d’herbes
fresques i ru-
ca; de segon,
magret amb
puré de pata-
ta, ceba es-
calivada, pan-
ses i pinyons,
o picaña de va-
ca gallega,
amb albergínia
fumada i mos-
tassa antiga.
Per postres,

pastís de pastanaga. Preu mitjà:
25 euros. No hi ha menú.

Capet. Benet Mercader, 21-23
Barcelona. 686.317.255

Pocs artistes aconsegueixen ser al-
hora història i present. Aznavour
n’és un, un artista en actiu no tan
sols gràcies al records de les seves
grans cançons. Aquesta vitalitat i
aquesta força de no entrar als mu-
seus encara en vida fa que els con-
certs d’Aznavour tinguin brillantor,
sorpresa, vitalitat. Noves peces
compartiran escenari amb altres de
ben conegudes, com La bohème,
La Mamma, Sur ma vie, Aprés
l’amour o Les plaisirs démodés.
(Dia 26. Liceu. Entre 15 i 190 euros).

A dalt, Krum, història israeliana sobre un perdedor, dirigida per Carme Portaceli. A sota, imatge de Les

criades de Genet, pels japonesos de Sadari Movement Laboratory. / jiwoo nam / david ruano

Jacinto Antón
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