
ls espectadors de la portentosa
trilogia shakesperiana que va in-
terpretar la companyia holan-
desa Toneelgroep fa dos estius

al Teatre Lliure encara recorden l’impacte
de veure un actor sortir al carrer i seguir en
directe per una pantalla com interpel·lava
un atònit vianant. Històries com aquesta for-
men part de la llegenda del Festival Grec de
Barcelona, que de l’1 al 31 de juliol complirà
la 39a edició amb un centenar de propos-
tes escèniques i musicals en el programa.
El grup Obeses i la Banda Municipal de Bar-
celona, per una banda, i Oques Grasses, de
l’altra, protagonitzaran dimarts, a la plaça
de Margarida Xirgu, amb entrada lliure, la
festa d’inauguració d’un certamen en què
s’estrenaran 36 espectacles i es podran
veure 17 propostes internacionals.

El juliol de la capital catalana promet
emocions teatrals fortes. Montjuïc serà l’e-
picentre del terratrèmol, però el Grec s’ex-
pandeix un any més i arriba tant a l’entorn
de les Glòries, amb l’Auditori i el TNC,
com a Gràcia (Lliure), el centre (Romea,
Muntaner, ...) i fins i tot en escenaris d’o-
bertura recent com la Sala Hiroshima al Po-
ble Sec. El magnífic teatre Grec, que només
obre portes pel festival, tindrà una activitat
pràcticament ininterrompuda des del dia
1 de juliol, amb la primera de les dues fun-
cions d’estrena de Vorònia, una nova pro-
posta de la companyia de dansa La Veronal
que el mateix festival coprodueix interna-
cionalment.

El teatre que es compromet, ja sigui des
de la perspectiva de la dimensió íntima de
la condició humana com des de l’anàlisi de
la realitat social, tindrà un protagonisme re-
llevant durant el proper mes. La introspecció
arribarà amb propostes de perfils tan dife-
rents com la de l’esmentada companyia To-
neelgroep (La voix humaine) o l’enèsima
producció del duet que formen Nao Albet
i Marcel Borràs (Los esqueiters). En la ma-
teixa línia es veurà a Barcelona Soeurs,  del

quadríptic escènic del reconegut escriptor
Wajdi Mouawad (Incendis). El carrer Frank-
lin i Bangkok tractaran sobre el malbara-
tament de l’estat del benestar i The civil wars
portarà a escena la candent migració d’oc-
cidentals cap a Orient per enrolar-se en el
terrorisme que anhela un califat mundial.
L’autor és el suís Milo Rau, que fa dos anys
va abordar el genocidi rwandès en la col-
pidora Hate Radio. Pep Tosar, per la seva
part, brindarà un homenatge a Lorca i
Mercè Arànega serà Neus Català, una dona
que va patir el confinament en els camps
d’extermini nazis, en dues propostes més
d’un extens repertori teatral que es pot con-
sultar, com la resta de la programació, a
http://lameva.barcelona.cat/grec.

La música en català obrirà el festival, com
ha quedat dit, i el tancarà amb els Amics de
les Arts. Entremig, un cartell eclèctic en què
caben des de Serrat i Savall fins a Ismael Se-
rano, Clara Peya, Diego el Cigala, Agustí Fer-
nández, Lila Downs i Yann Tiersen. La in-
terpretació en directe de l’OBC sobre les
imatges de l’oscaritzada pel·lícula muda The
Artisthavia de ser un altre dels punts forts
del calendari, però raons tècniques n’han
motivat la cancel·lació.

Jordi Cortés, Sol Picó i el duet format per
Maria Muñoz i Pep Ramis són l’aportació ca-
talana a una programació de dansa en què
es viuran també grans moments amb Pee-
ping Tom i Thomas Hauert, entre d’altres.
Tampoc faltaran unes píndoles de circ,
amb la Compagnie XY, creadors de Le
Grand C, en el cartell.

Menció especial també per als especta-
cles adreçats als més petits. El MiniGrec s’i-
nicia avui amb una festa inaugural de por-
tes obertes (Teatre Grec, de 17.30 a 20.30 h)
i es perllongarà durant el juliol amb cinc
muntatges més que volen seduir des dels
nadons fins als infants a partir de 7 anys. Pet-
jades, de Periferia Teatro, i El intrépido
viaje de un hombre pez, d’Onírica Mécani-
ca, són alguns dels títols del certamen.

E
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Ja fa 39 anys que el Festival Grec de Barcelona omple el juliol de
teatre, música, dansa i circ. Serrat, Mouawad, Weiss i Eastwood
en són alguns noms destacats. Per Toni Mata i Riu

Festival Grec
L’ESTIU COMENÇA
SENSE DESCANS

ANYA BARTELS-SUERMONDT DIEGO EL CIGALA
Concert de piano i veu
Flamenc en clau íntima amb el reconegut cantaor
madrileny i del pianista que l’acompanya des de
fa una dècada, el gracienc Jaime Calabuch Yumi-
tus. Diego el Cigala repassarà un bon grapat dels
seus grans èxits amb una mirada propera al pú-
blic que inclourà també peces d’altres procedèn-
cies estílistiques com són les emotives melodies
dels tangos i els boleros.  

 Teatre Grec (Montjuïc)
10 de juliol (22 h)
20-45 euros

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL EL CARRER FRANKLIN
Lluïsa Cunillé/Josep Maria Miró
Els desnonaments i la indiferència social arriben
a la petita del TNC amb una obra de Cunillé que
fa riure mentre escorxa la punyent realitat que
ens toca viure. Xavier Albertí, Montse Esteve,
Oriol Genís, Lina Lambert i Xavier Pujolràs confi-
guren una galeria de singulars personatges on
no falten activistes, hipoteques, un banquer en
greus problemes i la neboda de Tatcher.

 Teatre Nacional (Sala Petita)
2-19 de juliol (dc-dbt, 20; dg, 18 h)
11,50-23 euros

SYLVAIN GRIPOIX KYLE EASTWOOD
Concert «Time pieces»
Tot queda en família i no cal ni dir, pel cognom,
qui és el pare d’aquest compositor que va posar
música a pel·lícules com Mystic River, Million Do-
llar Baby i Gran Torino, entre d’altres. En el seu
pas per Barcelona aquest estiu, el fill del gran
Clint presentarà el seu darrer disc, Time pieces,
on fa un homenatge als intèrprets de jazz de fi-
nas dels anys 50 i principi dels 60.

 Teatre Grec (Montjuïc)
11 de juliol (22 h)
16-35 euros

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL GUERRA
Albert Pla/Fermín Muguruza/Refree
L’espectador és un consumidor i la guerra un més
dels nombrosos espectacles d’usar i llençar que
es poden veure canviant de canal. Tres franctira-
dors de la cultura s’uneixen en aquest muntatge
multimèdia que reflexiona sobre la passivitat
amb què el ciutadà/client absorbeix la suposada
inevitabilitat dels conflictes armats que causen
milers de morts arreu del món.

Barts (Paral·lel)
Dies 13 i 14 de juliol (21 h)
18-24 euros

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL FEDERICO GARCÍA
Pep Tosar
Un dels millors intèrprets del país posa el seu ta-
lent al servei de la figura de Lorca, en un espec-
tacle que hibrida el teatre amb la música, amb
Alba Carmona (cante) i Jesús Guerrero (guitarra), i
la dansa, amb Jesús Carmona (bailaor). El muntat-
ge crea un itinerari per la vida i l’obra del poeta
amb voluntat de cercar els diversos rostres que
configuren la seva personalitat literària.

 Sala Hiroshima (Poble Sec)
Del 16 al 19 de juliol (21 h)
24 euros

DEU RECOMANACIONS DEL GREC 2015

L’imponent teatre Grec sera un any més l’epicentre del certamen

JOSEP AZNAR
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La presència del compositor igualadí
Jordi Savall a l’arena del teatre Grec és un
bon costum que es repeteix enguany amb
la seva inseparable Hespèrion XXI i un re-
pertori de músiques balcàniques que in-
terpretaran juntament amb un grup d’ar-
tistes del sud-est continental. El concert
Bal·Kan. Mel i sangvol donar testimoni de
la identitat cultural compartida i trans-
cendir rivalitats per apropar el públic a uns
temes que expressen la celebració de la
vida, el 22 de juliol (22 h, 16-35 euros).

El director calafí Josep Maria Mestres és
al capdavant d’Amor & Shakespeare, una
nova visita a l’obra del gran autor isabelí
en què participaran Ariadna Gil, Laura Au-
bert, Mercè Pons, Àlex Casanovas, Rosa
Renom, Joel Joan, Sílvia Bel, Jordi Boixa-
deras i l’alturgellenc Roger Casamajor. El
muntatge que es podrà veure al teatre Grec
del 16 al 19 de juliol (22 h, 16-28 euros)
posa en dansa personatges de les trames
amoroses de Shakespeare, com els qua-
tre cavallers i les quatre dames de Treballs
d’amor perduts, entre d’altres.

El navarclí Toni Soldevila i la resta de
membres de la companyia Eòlia repre-
sentaran la seva producció inaugural  Di-
gue’m la veritat, escrita per Pablo Ley i di-
rigida per Josep Galindo, en un escenari
tan inusual com el Museu d’Arqueologia
de Catalunya, del 14 al 18 de juliol (20.30
h, 17 euros).  El punt de partida és prou in-
trigant: una especialista en alimentació an-
tiga convida uns amics a qui fa temps que

no veu a sopar amb plats preparats amb
ingredients prehistòrics.

Els lligams que estableix un actor amb
el seu personatge són l’0lla on bull Premis
i càstigs, una peça escrita i dirigida per l’ar-
gentí Ciro Zorzoli que estarà del 2 al 5 de
juliol al Teatre Lliure de Montjuïc (20.30
h, 26 euros) amb el sallentí Albert Ribal-
ta en el repartiment. La producció és a càr-
rec de T de Teatre.

La manresana Laia Oliveras, que fa un
any va prendre part en l’espectacle inau-
gural de la Fura dels Baus, torna al Grec
amb un muntatge de circ, dansa i teatre,
Fuga, de la companyia Res de res. Un cant
a la recerca de la llibertat personal que es-
tarà en cartell del 9 a l’11 de juliol al Mer-
cat de les Flors (21.30 h, 18 euros). En
aquest mateix equipament, del 28 al 30 de
juliol (20 h, 22 euros), es veurà Aquil·les o
l’estupor, una peça d’Albert Mestres a ca-
vall del teatre, la dansa i la música sobre
la identitat i la mortalitat amb l’olesà Qui-
met Pla entre els intèrprets. 

El manresà David Pintó és l’autor de l’a-
daptació de les lletres de les cançons que
s’escoltaran el 21 de juliol al teatre Grec (22
h, 12-22 euros) en el musical Una nit a
Broadway. Àngels Gonyalons, Anna Mo-
liner, Elena Gadel, Ivan Labanda, Roger
Pera, Mercè Martínez, Daniel Anglès i la
Mone són alguns dels intèrprets d’un
muntatge que dirigiran Elisenda Roca i An-
dreu Gallén, i que compta amb la Banda
Municipal de Barcelona.

FESTIVAL NOSTRAT

JAN VERSWEYVELD LA VOIX HUMAINE
Cia. Toneelgroep/Ivo van Hove 
Van entusiasmar en grau superlatiu el 2013 amb
Tragèdies romanes, i van repetir presència el
curs passat amb The Fountainhead. La compa-
nyia holandesa dirigida per Ivo van Hove torna
amb una peça intimista de Jean Cocteau que
posa sobre l’escenari una dona que parla per te-
lèfon amb el seu amant en un desesperat intent
per evitar que se’n vagi del seu costat.

 Mercat de les Flors (sala M. A. Capmany)
 1 i 2 de juliol (20 h)
 30 euros

FÉLIX VÁZQUEZ MARAT/SADE
Atalaya/Peter Weiss 
La companyia andalusa Atalaya actua per primer
cop a Barcelona amb un dels títols més destacats
de la dramatúrgia contemporània, el Marat/Sade
de Peter Weiss. La denúncia del poder que expli-
cita l’obra es vesteix de musical burlesc amb els
espectadors convocats a rebre un fort impacte
emocional. El comunitarisme de Marat contra l’in-
dividualisme del marquès de Sade.

 Teatre Lliure (Gràcia)
 Del 17 al 19 de juliol (20.30 h)
 24 euros

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL JOAN MANUEL SERRAT
Concert «Antología desordenada»
Mig segle en la vida de Serrat és mig segle en la
vida de molts catalans que no han deixat de se-
guir-li mai la pista. L’artista del Poble Sec passa
de nou pel Grec per oferir amb un to renovat al-
gunes de les peces més emblemàtiques de la
seva dilatada trajectòria, com Mediterráneo, Can-
ço de matinada i Barcelona i jo, entre moltes d’al-
tres composicions que ja són llegenda.

 Teatre Grec (Montjuïc)
 Del 4 al 8 de juliol (22 h)
 28-58 euros

PASCAL GELY SOEURS
Wajdi Mouawad
L’autor d’una obra aclamada (i ara de nou en car-
tell a la Biblioteca de Catalunya) com Incendis i
d’una novel·la tan crua com Ànima signa aquest
monòleg on l’actriu Annick Bergeron interpreta
una dona, especialista en mediació de conflictes,
que es veu obligada a fer nit en un hotel on to
s’activa amb la veu i en anglès i francès. Però,
què passa si no pot usar la seva llengua?

 Teatre Lliure (Montjuïc)
 Del 17 al 19 de juliol (20.30 h)
 30 euros

HERMANSORGELOOS PEEPING TOM
Espectacle de dansa «À louer»
Tot és efímer, la vida mateixa, i l’art, és clar.
Aquesta evidència és el punt de partida d’un
muntatge que fa tornar a la capital catalana una
companyia que en els tres darrers anys ha actuat
dos cops al Grec. Els personatges a qui encarnen
els ballarins són una família burgesa i decadent
que es veu atrapada en els seus pensaments
com un artista ho és de la fragilitat del seu ofici.

 Mercat de les Flors (sala M.A. Capmany)
 Del 15 al 17 de juliol (22 h)
 26 euros

DEU RECOMANACIONS DEL GREC 2015

Jordi Savall i el grup Hespèrion XXI tornen a l’escenari del teatre Grec

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

El director calafí Josep Maria Mestres dirigeix l’espectacle «Amor & Shakespeare»

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL


