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Flors). Ode fer olorar laMerda
d’artista convertida enmatèria
de teatremusical (del 2 al 27/7;
Teatre Poliorama). Odeportar
el públic a viure endirecte i vi-
atjant permigmón la captu-
ra delmític indiGeronimo en
companyia de la sempre trenca-

dora Agrupación
Señor Serrano a

AHouse in Asia (del
10 al 12/7; Mercat de

les Flors).

AIXÍ BALLANOVAYORK
Amanca de la gran festa po-
pular amb què Simó ha donat
el tret de sortida de les dues
edicions anteriors, enguany el
Grec engega motors amb una
doble inauguració: la que té
lloc al castell deMontjuïc amb
l’espectacle furerM.U.R.S. de
què informem a la secció de
teatre (recordeu que a la fun-

ció del dia 30/6 hi podeu en-
trar de franc!) i la que tindrà
com escenari el mateix Teatre
Grec sense el qual aquest fes-
tival no es diria com es diu. Hi
actua l’1 i el 2/7 la companyia
novaiorquesa Gallim Dance
Company, que al seu aplaudit,
enèrgic i un punt inquietant
Wonderland es pregunta si no
som tots plegats membres d’un
ramat que busca desesperada-
ment els seus signes d’identi-
tat. I ja que hem entrat en el
terreny de la dansa contempo-
rània, què us sembla si els pro-
pers 11 i 12/7 pugem al bus que

Ambpocs dubtes, aquest
Grec serà el de La Fura. Es
tornen a reunirmolts dels
seus directors, l’acció té lloc
al castell deMontjuïc i, com
exigeixen els temps, els par-
ticipants necessitaran des-
carregar una aplicació. No
cal dir resmés. Però al Grec
hi hamoltmés, és clar. I no
només teatre i dansa fets a
casa, dels quals el festival és
un dels grans productors.
En el panorama internaci-
onal hi ha companyies de
dansa imprescindibles com
Hofesh Shechter, Peeping
TomoLes Ballets C de la B.
I en teatre, l’UbuRoi deDe-
clanDonnellan és gairebé
obligatori, tot un gir –ge-
nial– en la seva carrera ara
que fa seixanta anys.
I precisament, tant en el

teatre internacional d’a-
quest Grec com en el que
aborden els creadorsmés
propers esmaterialitza la
voluntat de Ramon Simó

que el festival parli dels te-
mes quemés ens preocu-
pen. Com l’economia i el
funcionament del sistema.
Dues obres portaran a es-
cena llibres antitètics:The
fountainhead (La deu), so-
bre la novel·la d’Ayn Rand,
de qui Alan Greenspan va
ser deixeble, a càrrec del
Toneelgroep holandès, en-
front d’El capital deMarx
de Sylvain Creuzevault.
Roger Bernat presentaNu-
max-Fagor-plus, sobre les
lluites obreres dels 70 i les
d’ara. JosepMariaMiró si-
tuaNeriumPark en una ur-
banització fantasma de les
que van proliferar durant
el boom. I Bartolomé enca-
denado de Sanchis Siniste-
rra parteix del jubilat grec
que es va suïcidar davant
del Parlament. Temes de
què cal parlar també a l’es-
tiu i que, per si de cas, van
acompanyats demésmúsi-
ca quemai.

Un Grec d’avui de debò

JUSTO
BARRANCO

TROMPE-L’OEIL

ha habilitat per a l’ocasió La
Caldera per fer l’insòlit itine-
rari dansat per tot Barcelona
que ens proposa Cal·ligrames
en moviment? Però si el que
busqueu és comprovar com li
escau el duende flamenc a Jo-
anManuel Serrat, llavors no
us podeu perdre Romance de
Curro “El Palmo” l’especta-
cle amb què Jaume Villanueva
(La vampira del Raval) es tro-
ba amb el bailaor Antonio Ca-
nales per evocar les barraques
delMontjuïc de final del segle
XIX ambmúsica del noi del
Poble Sec, que com és sabut va
néixer com qui diu al costat
(del 25 al 27/7; Teatre Grec).

PARAULES, LLETRA I PARTITURA
Parlant de La vampira del Ra-
val, aquí teniu laNit de musi-
cals (13/3; Teatre Grec) que la
revista digital Teatralnet dedi-
ca a Albert Guinovart, el com-
positor tant d’aquell gran èxit
com de dos espectacles emble-
màtics (Flor de nit i el cèlebre
Mar i cel a punt de retorn) de
Dagoll Dagom, una compa-
nyia que precisament celebra
el seu quarantè aniversari a
les Fonts deMontjuïc (16/7).
Però el Grec pot passar com si
res del musical popular a l’ò-
pera contemporània i experi-
mental, ben representada al
TNC (del 2 al 13/7) pel compo-
sitor Alberto García Demes-
tres, que a L’eclipsi, i sota la di-
recció de Xavier Albertí, posa
música a l’estranya boda ce-
lebrada en un cementiri que
es va imaginar l’autor Paco
Zarzoso. I amb Zarzoso en-
trem en el terreny dels autors
contemporanis que presenten
obra, com ara el Marc Ange-
let i el Pep Pla d’Els eufòrics
(del 2 al 27/7; sala Muntaner),
el Manel Dueso deMata’m
(del 5/7 al 3/8; La Villarro-
el) o el Josep Maria Miró de
Nerium Park (del 17 al 20/7;
Mercat de les Flors).

LA MÚSICA GUANYA ESPAIS
I no solament la música; cal
recordar en aquest sentit que
el Grec incorpora enguany als
seus llocs de representació el
Museu d’Arqueologia, on Ro-
ger Bernat ens farà viure de
formamolt interactiva la míti-
ca experiència autogestionària
de la fàbrica Numax, barrejada
amb el molt més recent cas de
la fàbrica Fagor (Numax-Fa-
gor-plus; del 10 al 12/7). I tam-
bé la capella delMacba, en què
Blanca Portillo es transforma-
rà ni més ni menys que en la
Verge a El testamento deMaría
(del 17 al 20/7).
Però serà especialment la

potent programació musi-
cal la que surti reforçada d’a-
questes ampliacions, gràci-
es a la incorporació de la sala
BARTS i del Jamboree. Per
aquests espais i per l’amfi-
teatre de Montjuïc passaran
des del triomfal dinosaure
d’Els Amics de les Arts (29/7;
Teatre Grec) fins a la ja lle-
gendària guitarra de Joe Sa-
triani (14/7; BARTS), sense
oblidar-nos de la segona part
de l’homenatge que Marina
Rossell ofereix a les cançons
de George Moustaki (3/7; Te-
atre Grec), el singular swing
ple de rhythm ’n’ blues amb
cadències vintage de Los
Mambo Jambo (del 15 al 20/7;
Jamboree), la sobrietat fla-
menca de Mayte Martín (4/7;
Teatre Grec), els sons elec-
trònics passats pel conserva-
tori clàssic de Ludovico Ei-
naudi (11/7; Teatre Grec) o el
domini del sitar exhibit per
Anoushka Shankar, no per
res filla d’aquell gran mestre
del sitar que fou Ravi Shan-
kar (11/7; BARTS).
Us sentiu ja aclaparats per

l’oferta? Doncs això no ha es-
tat res! Car recordar que, a
banda dels molts noms que
han quedat exclosos d’aques-
ta breu selecció, el Festival
Grec ens proposa també les
seves clàssiques sessions de
cinema (i moltes altres coses)
al fossat del castell de Mont-
juïc, o les Nits d’Estiu de Cai-
xaForum, o un molt didàctic
Taller d’Espectadors, o les
Converses a les Biblioteques
en què Xavier Graset fa d’in-
termediari entre el públic i
els creadors. I així podríem
continuar encara una llarga
estona més.

‘Shakespeare on the beat’


