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Tres sales alternatives creen 'La torna del Grec'

Borja Sitjà diu que està encantat amb el sorgiment d'un apartat 'off' del festival

Marta Monedero

Tres de les sis sales alternatives de Barcelona agrupen la seva programació de juliol sota el títol
'La torna del Grec', perquè enguany han quedat fora del festival d'estiu. Com a resposta, el
director del Grec es declara encantat que sorgeixi una secció 'off' del certamen.
El Tantarantana, la Sala Muntaner i el Versus han planejat una estratègia "reivindicativa" i alhora
"simpàtica", segons la definia ahir Julio Álvarez, responsable de la primera de les sales, una estratègia
amb què volen fer de contrapès a l'oferta del Grec. "Tenim una intencionalitat temàtica, cosa que no
veiem en el Grec, que ha quedat diluït en el Fòrum", continua Álvarez. La torna del Grec és "un afegit" a
l'allau d'espectacles del festival d'estiu, del qual no només han quedat "fora de la programació" sinó
també "de la promoció". Així doncs, els gestors de les tres sales han optat per invertir el sentit del seu
desànim, "present a tot el sector", matisa Álvarez, i encarar el futur amb esperança. "El rebot hi és",
però aquest no és un estirabot temporal, concreta aquest tripartit escènic: volen tenir continuïtat en
futures edicions. Cal matisar que, una altra alternativa, la Beckett, sí que intervé en el festival i que si bé
l'Artenbrut, com a sala, en queda exclosa, el seu director, Josep Costa, participa en el festival fent-hi
cabaret. Per últim, l'Espai Brossa farà una col·laboració amb el Fòrum.

Replicant a La torna del Grec, el director del festival, Borja Sitjà, deia que n'està "encantat" que sorgeixi
"una secció off com passa en grans festivals com Edimburg i Avinyó", i que a les alternatives se'ls va
proposar "que participessin en l'espectacle de Roger Bernat Amnèsia de fuga, però no els va
interessar".

"El model d'aquest any del festival passa per concentrar-lo en els teatres de la muntanya de Montjuïc -
concreta- i en alguna sala de format mitjà de Barcelona". A més a més, Sitjà defensa un model de
festival en què no creu "que s'hagin de fer quinze produccions que estiguin un mes i mig en cartell". Per
altra banda, si bé Álvarez valora que l'oferta del Fòrum ciutat (on s'hi inclou el Grec) "no ha ajudat a
revitalitzar" el final de la temporada teatral, Sitjà replica: "Llavors, sort que ells no hi són dins del Grec!".

ELS ESPECTACLES
Diktat Text clau per no oblidar les guerres, ni llunyanes ni properes, Diktat, d'Enzo Corman, està dirigit
per Lurdes Barba i té com a intèrprets Albert Pérez i Xavier Ripoll. Aquest espectacle que usa un
llenguatge carregat de poesia on abunden els flash-backs es podrà veure del 7 de juliol al 22 d'agost al
Teatre Tantarantana.

Cançons dedicades Estrenat al Festival de Teatre Internacional de Sitges amb bona rebuda per part
de la crítica, aquest muntatge que firma Carme Portaceli a partir del text del supernaturalista Franz
Xaver Kroetz i amb l'esplèndida Pepa López, que ha efectuat un minuciós treball gestual per encarnar la
protagonista, s'estarà a la Sala Muntaner de l'1 al 25 de juliol.

La pentametamorfosi de Kafka forma part d'un conjunt de textos escènics basats en biografies de
pensadors i artistes de la vida europea que firma el director del Versus Teatre, Ever Blanchet, que
també n'és el director. Es podrà veure en aquesta sala del 15 de juliol a l'1 d'agost amb Jaume Garcia
com a intèrpret.
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L´equip artístic de La torna del Grec va presentar-se ahir al matí al mercat
de la Boqueria.
Jordi Garcia
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