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ElGrec començaambun
doblepasseigper l’infern
La Veronal i Daniela Feixas plantegen la qüestió del mal

LLIBERT TEIXIDÓ

Els creadors dels espectacles que obren el Grec, ambRamon Fontserè en primer pla, ahir

JUSTO BARRANCO
Barcelona

El Grec aixeca la persiana com
cada juliol. I ho fa igual que ca
da any des que Ramon Simó es
troba al capdavant del festival.
Primer, amb una gran festa po
pular, que aquest any se cele
brarà dimarts dia 30 a la plaça
Margarida Xirgu, al costat del
Mercat de les Flors, i que anirà
a càrrec de dos joves grups:
Obeses, que actuarà amb la
Banda Municipal de Barcelona
per així poderportar el seu so al
3D, iOquesGrasses. I immedia
tament després, el dia 1, tindrà
lloc la inauguració oficial del
festival amb les autoritats i els
famosos preceptius a l’amfitea
tre que dóna nom al festival, al
teatre Grec. Una inauguració
que anirà a càrrec d’una de les
companyies espanyoles dedan
sa amb més projecció interna
cional i amb un llenguatge co
reogràfic inconfusible: La Ve
ronal, que encapçala el valencià
MarcosMorau i que arriba amb
un altre dels seus enigmàtics tí
tols, Vorònia, nom de la cova
més profunda del món, situada
a Geòrgia, un escenari gairebé
infernal que Morau considera
ideal per a l’exploració del mal.

La raó del mal. I no serà només
La Veronal la que abordarà la
qüestió del mal en els primers
dies del Grec. De fet, RamonSi
mó va assenyalar ahir que serà
un dels temes que, sense bus
carho expressament, marca
ran el festival juntament amb
l’exploració “del passat més re
cent per intentar entendre què
ensestàpassant” i tambéamb la
idea de col∙laboració, d’enten
dre que un més un sumen més
que dos. Encara que, sens dub
te, el tema de la maldat serà el

més visible durant la primera
setmana de festival: Morau ex
plica que aVorònia, una copro
ducció internacional que des
prés anirà a Berlín i Italia, per
parlar d’un tema tan ampli han
pres unmarcmoltmés concret,
les tres grans religions mono
teistes –“el triangle de les Ber
mudes, religions que han deci
dit explicarnos què està bé i
què malament”– per buscar on
està l’infern avui. El buscaran
vuit ballarins, dels quals quatre
nohavien actuat amb la compa
nyia, que s’hauran d’enfrontar
al gran escenari del Grec. La
majoria són homes perquè si
Vorònia, l’infern, existís, diu
Morau, “n’hi hauriamolts allà”.

La solució final. I delmal, i de si
s’hereta amb els gens o s’aprèn,
en parla també La tortuga de
Califòrnia, una obra de teatre
escrita per Daniela Feixas –i
protagonitzada per ella matei
xa al costat de Josep Julien,
Anna Güell i Clara de Ramón–
nascuda a partir d’una frase de
la reneboda de Himmler, Ka
trin: “M’observo al mirall però
no veig res que em faci témer,
cap esperit negre.” La tortuga
de Califòrnia, que es podrà veu
re a La Seca del 2 al 26 de juliol,
retrata la vida d’una família
d’origen alemany a la Barcelo
na del 1980. L’Àngela viu atra
pada per la història familiar de
participació en l’assassinat
massiu de discapacitats i ma
lalts a l’Alemanya nazi. Tem
que l’herència genètica deter
mini el seu comportament i
també el dels seus descendents.
I veu en l’extinció l’única solu
ció. El seu germàEmil vol viure
i veu com a única solució esca
par. Per Feixas, potser la solu
ció definitiva serà posar totes
les cartes sobre la taula.

Petits tirans. Un mal afortuna
dament més banal és el que
aborden Joglars en el seu nou
muntatge,VIP, que estarà de l’1
al 8 de juliol a la Sala Barts del
Paral∙lel. Una comèdia àcida,
sarcàstica, que es pregunta, diu
Ramon Fontserè, director i un
dels cinc protagonistes del
muntatge, si la sobreprotecció
actual als nens per no frustrar
los, no reprimirlos, pot acabar
sent un bumerang i creant pe
tits dictadors. L’obra retrata
des del moment del naixement
fins als set anys del petit reietó i
vol “que el públic surti amb el
dubte de si aquesta educació
dels nens va pel bon camí o pot
ser ens hem passat a l’altre cos
tat del pèndol després d’anys
d’educació molt autoritària”.

Cocteau, Van Hove. Una altra
de les estrenes esperades d’a
quest Grec és sens dubte La
voix humaine, l’obra de Jean
Cocteau on una dona prova
desesperadament de retenir el
seu amant, que vol abandonar
la, durant una conversa telefò
nica en la qual es va tallant la
comunicació. “Res que no suc
ceeixi avui amb la cobertura
dels mòbils”, va ironitzar Simó.
Una història íntima, prota
gonitzada per l’actriu Halina
Reijn i molt allunyada dels
grans muntatges amb què l’ho
landès Ivo van Hove ha triom
fat al Grec, com les Tragèdies
romanes. Es veurà alMercat de
les Flors els dies 1 i 2 de juliol. A
més, comença la programació
de l’Antic Teatre dins del Grec
amb la dansa d’Este lugar entre:
Prethink and Free Action, de
Bea Fernández, i el programa
Lamasia del jazz del Jamboree,
també dins del festival, amb
MotisChamorro Sextet & Yo
ung Jazz Band.!

Gastronomia:

PET SHOP BOYS
8 JUNY

JESSIE J
18 JUNY

MIKA
10 JULIOL

MELODY
GARDOT

30 JUNY

PAUL WELLER
2 JULIOL

BOB DYLAN
4 JULIOL

ANGUS & JULIA
STONE

7 JULIOL

GORAN BREGOVIC
13 JUNY

BIG BALKAN PARTY

SARA BARAS
24-25 JUNY

VOCES

ANASTACIA
6 JULIOL

RESURRECTION

MIGUEL POVEDA
9 JULIOL

SONETOS Y POEMAS PARA LA LIBERTAD

SPANDAU BALLET
20-21 JUNY

SOUL BOYS OF THEWESTERNWORLD TOUR

ANA BELÉN Y
VÍCTOR MANUEL

14 JUNY

CANCIONES REGALADAS

ORQUESTA BUENA
VISTA SOCIAL CLUB®

19 JUNY

“ADIÓS TOUR”
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