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Grec amb memòria i futur
3Mouawad, Van Hove, Alain Platel i Peeping Tom, entre les estrelles 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

S’
ha de furgar en el pas-
sat i intentar enten-
dre’l per afrontar el 
present i caminar cap 

al futur. Així ho entén l’escena tea-
tral que, segons va avançar ahir 
Ramon Simó, director del Grec, ha 
fet d’aquesta premissa una tendèn-
cia que es veurà en el pròxim cartell. 
L’art de la memòria, la història, ex-
plicada en un llenguatge contempo-
rani, ocuparà part d’una programa-
ció que en aquesta 39a edició s’eleva 
al centenar de propostes, de l’1 al 31 
de juliol. Una festa popular el 30 de 
juny, a la plaça Margarida Xirgu –a 
càrrec d’Obeses, la Banda Municipal 
de Barcelona i Oques Grasses–, dona-
rà el tret de sortida, i la dansa de La 
Veronal, que explorarà les profundi-
tats del mal a Vorònia, protagonitza-
rà la inauguració a l’amfiteatre de 
Montjuïc (1 i 2 de juliol). 
 Amb el mateix pressupost de 3 
milions d’euros (per a l’activitat ar-
tística) d’anys anteriors, el Grec ac-
centua la seva internacionalització 
amb l’exhibició de 17 propostes es-
trangeres (música a part) de teatre, 
dansa, circ i formats híbrids. Tam-
bé eleva les coproduccions amb al-
tres països (10) i incorpora nous es-
pais a l’àrea de Montjuïc (sala Hiros-
hisma, la Fundació Miró i La Vilella), 
amb el propòsit de convertir la zo-
na en l’epicentre del festival de 
Barcelona. 
 
PRIMERS ESPASES / Entre els pesos pe-
sants de l’escena mundial figuren el 
canadenc d’origen libanès Wajdi 
Mouawad, que presentarà el monò-
leg Soeurs, del seu cicle Domestic dedi-
cat a la seva família. Un altre solilo-
qui femení, La voix humanine, suposa-
rà el retorn del prestigiós Ivo Van 
Hove. També tornarà Alain Platel, 
aquesta vegada amb una proposta 
de teatre musical d’homenatge a les 
bandes i orquestres: En avant, marche!, 
una de les 10 coproduccions inter-
nacionals d’aquest Grec, en què par-

ticiparà la Banda Municipal de Bar-
celona. La dansa-teatre de Peeping 
Tom (amb l’elogiada À louer) i la Com-
pagnie Adrien M/Claire B, que pre-
sentarà dues coreografies, seran al-
tres de les estrelles del programa. 
 La memòria històrica apareixerà 
en propostes com la de la companyia 
xilena La Re-sentida, que revisitarà 
a La imaginación del futuro els últims 
dies de Salvador Allende per canvi-
ar el seu destí i el del país. Les guer-
res d’ahir i avui i la repressió resso-
naran, així mateix, en títols com la 
bosniana Helverova noc; The civil wars, 
de Milo Rau; Ella i els arquitectes, de 
Gerard Vázquez i Damià Barbany; 
Neus Català. Un cel de plom i Federico 
Lorca, de Pep Tosar.
 També estaran presents els con-
flictes sentimentals i les ferides de 
la passió a La clausura del amor, diri-
gida per Pascal Rambert i amb Bár-
bara Lennie i Israel Elejalde (parella 
en la vida real) traient el cap als abis-
mes de la ruptura; Ninet’Inferno, de 
Roland Auzet, inspirat en la relació 

de Pasolini amb el seu jove amant i 
Amor i Shakespeare, de Guillem-Jordi 
Graells amb direcció de Josep Maria 
Mestres. 
 La històrica companyia andalu-
sa Atalaya presentarà Marat/Sade; 
Lluïsa Cunillé portarà els desnona-
ments al terreny de la comèdia àci-
da a El carrer Franklin i T de Teatre es-
trenarà Premis i càstigs sota la direc-
ció de l’argentí Ciro Zorzoli. Sócrates, 
de Mario Gas; Bangkok (premi SGAE 
2013), Los esqueiters, L’últim cabaret i 
Bluf seran altres dels muntatges.
 Sol Picó presentarà la coproduc-
ció W-W. (We Women) i Corea tornarà 
a donar mostres de la seva innovado-
ra creació coreogràfica. També tor-
naran les espectaculars acrobàcies 
de Compagnie XY, a les quals se su-
maran dos muntatges circenses més: 
Pals, de Leandro Mendoza, i Fuga, de 
Res de Res. La hibridació de gèneres 
tindrà com a singular exemple CaR-
Roussel, de La Reial. L’escenari i la pla-
tea seran cinc cotxes, i pujats als ve-
hicles el públic veurà cinc petites his-
tòries. El Grec es mou. H
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CINÉMATIQUE Una de les dues coreografies que presentarà la Compagnie Adrien M / Claire B.

SOEURS Un monòleg de Wajdi Mouawad.

Hi haurà 17 propostes 
internacionals i diverses 
obres abordaran 
ferides i conflictes 
de la història

EN AVANT, MARCHE! Teatre musical d’Alain Platel.

ADRIAN MONDOL 

PHILE DEPREZPASCAL GELY

falsedat documental i apropiació indeguda 

Ramoncín, a judici per la SGAE 
El jutge de l’Audiència Nacional José de la 
Mata va proposar ahir jutjar el cantant Jo-
sé Ramón Márquez, Ramoncín, i els exdirec-
tius de la Societat General d’Autors i Editors 
(SGAE) José Luis Rodríguez Neri, Enrique Lo-
ras i Pablo Antonio Hernández Arroyo per la 
suposada emissió de factures que carregaven 
a l’entitat per serveis inexistents. 
 El magistrat, que vol que ja se’ls pugui 
portar a judici pels delictes de falsedat do-
cumental, apropiació indeguda i adminis-
tració fraudulenta, ha pres la decisió des-

prés d’incoar una peça separada de la causa 
principal oberta l’any 2011 a exdirectius de 
la SGAE, entre ells l’expresident Teddy Bau-
tista. 
 D’aquesta peça, sobre la conducta de 
Ramoncín es desprèn que durant anys el can-
tant «hauria estat emetent i carregant a la 
SGAE factures per suposats serveis realitzats 
per a aquesta societat, que en determinats 
casos no es corresponen amb cap contrapres-
tació o són simulades, tot això amb la con-
nivència de José Luis Rodríguez Neri, i, al-

menys en alguns casos, d’Enrique Loras i Pe-
dro Antonio Hernández». 
 En les interlocutòries del jutge per concre-
tar la peça de la causa principal i per al pro-
cessament, es detallen les factures investi-
gades, a través de les quals Ramoncín, o la 
seva editora, Júpiter Music, hauria obtin-
gut il·lícitament fons de les entitats del 
grup SGAE per valor de 57.402 euros, 
amb el suposat consentiment de Neri, 
presumpte líder de la trama, i els al-
tres dos imputats. H


