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Veig gestors rebent trucades
i fent hores extra aquest agost.
#Aquí:comhotenim_lonostre?
#Allà:entucasaoenlamía?

Sempre m’han admirat els inútils
que consideren a tothom inútil.

Guardiola es va quedar calb
pel Barça i tu no ho faràs
per Catalunya, Mas? Respon,
maleït fatxenda vanitós!

Elisenda Pineda Guionista

La compareixença d’en Mas és una
cortina de fum per tapar el cas de
les vaques de La Fageda i la tortura
que van patir.

#tuitsdecultura Marta Rojals Escriptora
@marta_rojals

Guillem d’Efak Agent literari
@defak

Valero Sanmartí Escriptor
@ValeroSanmarti

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
l Grec ha sorprès
tothom. I molt. Ha
augmentat un 19%
els espectadors, tot
i que aquest incre-

ment es deu sobretot a la músi-
ca i, en menor mesura, al teatre.
El festival d’estiu de Barcelona
va presentar ahir, dos dies
abans d’acabar, el balanç
d’aquest any. I, en un moment
de notable crisi a la cartellera
barcelonina, els resultats són
sens dubtemolt bons. En un any
ha passat de 66.466 a 79.254 es-
pectadors. D’aquests, 67.623
són de pagament –l’any passat
van ser 55.766–, mentre que la
resta corresponen a invitacions
i a la quantitat cada vegada més
gran de programadors arribats
de tot el món que busquen no-
ves produccions. Això sí, si es
comparen les dades respecte al
2013, la conclusió és que bona
part del creixement procedeix
de l’ofertamusicalmoltmés àm-
plia del Grec d’aquest any, que
va incorporar el Barts i el Jam-
boree al programa. La música
aporta al festival 10.000 especta-
dors més, passa de 14.362 a
24.824 en un sol any i és l’italià
Ludovico Einaudi el de més
èxit, amb un 99,86% d’ocupació
i 2.102 seguidors.
En qualsevol cas, l’increment

d’espectadors del Grec no s’ha
degut només a la música. El tea-
tre també ha donat alegries,
amb 4.000 espectadors més: ha
passat de 35.878 a 40.122 entra-
des i La partida, dirigida per Ju-
lio Manrique, ha estat l’obra
més vista, amb 7.859 persones
que han fet cap al Romea a veu-
re aquest muntatge que conti-
nua a la cartellera i que parla de
pòquer, testosterona i de neces-
sitat de pertinença però també
de sentir-se algú per si sol.
Després deLa partida, a la llis-

ta de més vistos vénen, amb
5.083 espectadors, La Fura dels
Baus i els seusM.U.R.S., l’espec-
tacle que va obrir el festival el
30 de juny amb molta tecnolo-
gia: el públic havia de descarre-
gar una aplicació de mòbil per
participar-hi. Un muntatge que
reunia bona part dels directors
de La Fura i on hi havia moltes
esperances posades, però que
va tenir una estrena caòtica.
Malgrat això, el director del
Grec, Ramon Simó, va assegu-
rar ahir que “tot i que va comen-
çar malament”, perquè no s’ha-
via provat prèviament amb tant
de públic, “després ha anat fent
i millorant, i tindrà la gira inter-
nacional més gran dels especta-
cles del festival, perquè hi ha di-
versos programadors que l’han

vingut a veure i, malgrat que sa-
ben que encara ha d’evolucio-
nar, els interessa el format i hi
aposten”. “No només no ens pe-
nedim de l’espectacle, sinó que
encara el salvarem”, va afirmar
el director, optimista.

Vells temps, una obra de Ha-
rold Pinter dirigida per Sergi
Belbel, s’ha col·locat en tercera
posició al teatre amb 2.586 es-
pectadors a la Sala Beckett,men-
tre que en canvi no han acabat
de funcionarMata’m, a LaVillar-
roel, ni el musicalMerda d’artis-
ta, tot i que Simó va dir que creu
que en aquest cas es deu al fet
que el teatre Poliorama va pro-
gramar l’obra massa tard.
La dansa també ha guanyat

unmiler d’espectadors en aques-
ta edició, en què ha passat de
10.652 a 11.682. La propostamés
venuda va ser Sun, de Hofesh
Shechter, amb 2.714, però la
més vista va serWonderland, de
la companyia novaiorquesa Ga-
llim Dance, amb 3.507 especta-
dors, tot i que la meitat d’aques-
ta xifra s’explica perquè va ser
l’espectacle triat per a la tradici-
onal inauguració amb les autori-
tats i el públic estava convidat.
En aquest apartat, Simóva anun-
ciar que el 2015 augmentaran
les coproduccions amb compa-
nyies de dansa catalanes.
L’únic epígraf artístic que

perd espectadors aquest any és
el circ, que el 2013 va tenir 5.574
i un 86% d’ocupació i el 2014 ha
tingut menys funcions i menys

ocupació, un 75%, i això es tra-
dueix en només 2.626 espec-
tadors. Encara així, Beyond, de
la companyia australiana Circa,
va tornar a tenir un gran èxit:
1.108 espectadors i un 86,56%
d’ocupació.
El tinent d’alcalde de Cultu-

ra, Jaume Ciurana, va remarcar
que aquestes dades consoliden
el Grec com un festival de crea-
ció i producció i va recordar que

27 dels seus espectacles tindran
vida més enllà d’aquest juliol.
Simó, per la seva banda, diu que
es consolida el model que ha
anat implantant, contemporani,
involucrat en la realitat present,
tot i que va explicar que l’any vi-
nent reduiran espectacles, de 74
a entre 65 i 70, perquè l’organit-
zació del festival va al límit i per
evitar contraprogramar-se ells
mateixos.c

@elisendapineda

Born Centre Cultural, 1 i 2 d’agost

LES XIFRES DEL FESTIVAL

La música guanya
10.000 espectadors,
el teatre 4.000, i el
circ en perd 2.900

Aloe Blacc, Palau de la Música, 29 agost

Vestard Shimkus, Palau, 25 agost

Freddy Cole, Jamboree, 5 i 6 d’agost

ARXIU

Imatge de l’espectacleBeyond, de la companyia australiana Circa, que ha tornat a triomfar al Grec

79.254 espectadors,
67.623 dels quals són
de pagament

58,15% d’ocupació
global, davant el 52%
del 2013

12.788 espectadors
d’increment respecte a
l’any 2013

40.122 espectadors de
teatre (55,39% d’ocupació)

24.824 espectadors de
música (57,3% d’ocupació)

11.682 espectadors de
dansa (68,2% d’ocupació)

2.626 espectadors de
circ (75,5% d’ocupació)

Espectacle de música més
vist: Ludovico Einaudi
(2.102)

Espectacle de teatre més
vist: La partida (7.859)

Espectacle de dansa més
vist: Wonderland (3.507)

Espectacle de circ més vist:
Beyond (1.108)

PROGRAMACIÓ MENOR

El 2015 Ramon
Simó vol reduir
el programa de 74
obres a entre 65 i 70

ElGreccreixen12.000espectadors
gràciesa lamajorofertamusical
‘La partida’, dirigida per JulioManrique, ha estat l’espectacle més vist

Els números
del festival


