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El Festival Grec estrena un dels espectacles més originals d'aquesta edició pel que fa a les arts
escèniques. CaRRoussel, de la companyia La Reial, arriba per oferir peces de microteatre en
cotxes, com si fos una gran fira a l'aire lliure. Del 8 al 12 de juliol es podrà gaudir de fins a 5
viatges diferents, tots ells escrits per dramaturgs o escriptors de prestigi com són Josep Maria
Fonalleras, Imma Monsó, Marta Rojals, Francesc Serés i Màrius Serra.

Fet i disposat com si es tractés d'una petita fira de qualsevol poble que celebrés la seva Festa
Major, la plaça Margarida Xirgu (situada entre el Teatre Lliure, l'Institut del Teatre i el Mercat de les
Flors) allotjarà 5 vehicles cedits per Renault i una caseta de fira on es podran comprar els tiquets
per gaudir d'alguna d'aquestes 5 escenes que tenen lloc simultàniament, o per totes elles. A
l'acabar, una orquestra amenitzarà els canvis mentre els cotxes giren al voltant de la plaça. Amb
aquesta reivindicació de l'esperit firaire neix aquesta proposta de teatre en moviment o teatre
site-especific, una idea de Laia Alsina i Jordi Centellas, dos actors que formen la companyia La
Reial i que expliquen com Ramon Simó, el director del Grec, es va engrescar de seguida quan li
vam explicar aquesta idea. Acompanyats d'actors prou coneguts en el panorama català com Òscar
Muñoz (L'orfe del clan dels Zhao, La nit just abans dels boscos, Vanessa Segura (Petits Monstres,
L'any que ve serà millor) o Ramon Vila (El Rei Lear) explicaran, des dels cotxes, històries íntimes i
personals en un espai reduït a uns pocs espectadors. No és la primera vegada que La Reial
experimenten amb els límits del teatre, sinó que està imprès en el seu ADN, tot això apostant per
la popularitat i no pas per l'elitisme del públic, en unes posades en escena que van més enllà
d'una representació teatral convencional i que s'han pogut veure a diversos festivals.


