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Una adaptació de ‘Les bruixes de Salem’
d’ArthurMiller amb Lluís Homar obrirà

un cicle que creix en oferta

Sense crisi
dels

quaranta
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

L’ obrad’ArthurMi
ller Les bruixes de
Salem, traduïdaal
català per Eduar
do Mendoza i in

terpretadaperLluísHomar, inau
gurarà l’1 de juliol la programació
del Teatre Grec, mentre que l’Or
questra Plateria protagonitzarà
un dia abans la festa popular que
obrirà el FestivalGrec, que aquest
anycelebrael40èaniversari.
A falta de saber el programa

completdelfestivald’estiudeBar
celona, que tindrà lloc de l’1 al 31
de juliol, els responsablesdel cicle
van avançar ahir les propostes
musicals,elsespectaclesdel’esce
naridelTeatreGrec, laprograma
ció infantil i els muntatges gratu
ïts. La programació que es va fer
pública ahir de fet representa la
meitat del total, que aquest any
acollirà més de 130 espectacles,
per sobredels 122de l’anypassat.
En l’apartat musical –Albert

Puig, fins ara responsable dels
concerts als jardins del Teatre
Grec, ha estat encarregat de coor
dinar aquesta àrea– destaca la
presència d’Estrella Morente,
JorgeDrexler,BenjaminClemen
tine,Myles Sanko iManel.Aquest
mateix espai acollirà l’espectacle
inaugural Les bruixes de Salem,
una coproducció del festival amb
el Romea i el Centro Dramático
Nacional dirigida per Andrés
Lima que narra un fosc episodi de
la història dels Estats Units i que
és “una crit d’alerta a les nostres
societats, cada vegada més em
murallades”, segons va reflexio
nar el director del festival, Ramon
Simó. Aquesta obra “de gran for
mat”,querecuperaunamanerade
treballar que des de la crisi “costa
cada vegada més de trobar”, és
“una bona manera de celebrar 40
edicions”.
La comissionada de Cultura de

l’Ajuntament,BertaSureda,vaco
mentarqueelconsistorihafetuna
aportació extraordinària de
150.000 euros per a la celebració
de l’aniversari, que se sumen al
pressupost global de 3 milions
d’euros. Una quantitat que es de
dicarà essencialment a incremen
tarelsespectaclesgratuïts,queco
mençaran amb l’actuació de l’Or
questra Plateria, que celebra
tambéquarantaanysdevidaartís
tica a la plaçaMargaritaXirgu, on
al llarg del mes de juliol hi haurà
cincespectaclesmés.
Una altra de les característi

ques, no només d’aquesta edició,
és la gradual presència del Grec
per diferents punts de la ciutat,
unaapostaques’apreciaen lapro
gramaciómusical, que aquest any
incorpora les sales Apolo, Hiro
shima, Harlem, el Centre Artesà
Tradicionarius (CAT) i el Mercat
de lesFlors.
Encara en fase embrionària, Si

mó va avançar que està preparant
unaltreprojectecoincidintambel
40èaniversaridelfestival.Estrac
tad’unainiciativaperrecuperarel
patrimonivisualdelesartsescèni
ques, per al qual confia disposar
del suportde l’InstitutdelTeatre i
de la Generalitat. Com a primer
pas, veurà la llum pròximament
una publicació digital que “recu
perarà lamemòriadelGrec”.
Quant al seu paper comadirec

tordelfestival,Simóvamanifestar
quepossiblement aquest serà l’úl
timambell comadirector, un cop
se li acabi el contracte en vigor
(quatre anysmésundepròrroga).
Després de cinc anys de direcció,
el 15demaig l’AjuntamentdeBar
celona convocarà un concurs per
triar unnouprojecte directiu, que
se sabràal juliol.Ell podriaoptara
la reelecció, però ahir va avançar
que en principi no pensa ferho.
“Els festivals s’handerenovar”,va
dir, i va afegir que després
d’aquests cinc anys es tanca una
“bonaetapadelGrec”.c

Cultura
El festival barceloní fa públic la meitat del programa

GREC
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Unmuntatge de la Kibbutz Contemporary Dance Company
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#tuitsdecultura
@TrisUlloa
Tristán Ulloa Actor

Enhorabuena a todos, queridos
teatreros, premiados o no, por
seguir remando con ilusión a pesar
de todo. #PremiosMax

@alispagnola
Ali Spagnola Música

Sino fosdesvergonyidament selfie
eranohauriavist aquestarcdeSant
Martídarreremeu,aixíque nodigueu
que la tecnologiaensestàarruïnant.

@AndieMacDowell3
Andie MacDowell Model i actriu

Lamúsica t’evadeix l’esperitdels
problemesdelmón:ésperaixòque
lagent té tantd’amor iadoració
per Prince.EnsvadonarALEGRIA.

@harikunzru
Hari Kunzru Escriptor

Una altra pèrdua per a la música,
RIP al mestre de la rumba
congolesa PapaWemba

INMA SAINZ DE BARANDA

Lluís Homar lidera el repartiment de Les bruixes de Salem

DAVID AIROB

GuillemGisbert, cantant del grupManel
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El cantautor britànic ScottMatthews

0RQUESTRA PLATERIA
Plaça Margarida Xirgu. 30/VI
El primer espectacle del Grec de
les quaranta edicions el protago
nitza una Orquestra Plateria que
precisament ha estat celebrant
els quaranta anys d’existència.
Una vetllada que servirà per in
augurar la plaçaMargaridaXirgu
coma espai que acollirà una ofer
ta gratuïta demúsica, dansa i circ.
En el concert de la Plateria, lide
rada per l’imprescindible Manel
Joseph, hi hauràmolts i coneguts
convidats, coetanis i de les joves
generacions.

LES BRUIXES DE SALEM
Teatre Grec. 1-5/VII
Per una vegada el Grec no co
mença amb dansa sinó amb tea
tre, amb Les bruixes de Salem, el
llegendari text d’Arthur Miller
traduït al català per Eduardo
Mendoza i dirigit per Andrés Li
ma, amb un sumptuós reparti
ment encapçalat per Lluís Ho
mar. Segons l’opinió del director
del Grec, el text és una alerta a les
actuals societats emmurallades
que cada vegadamés impedeixen
comunitats diverses.

MYRIAM SWANSON
Jamboree. 1-3/VII
ElJamboreededicaun temps iun
espai ben justos a la magnífica
polivalència de la vocalistaMyri
am Swanson. La cantant, que
convenç en terrenys diversos
com el blues, l’r&b i el jazz, es
desdoblarà en estils i propostes
diferents en tres nits consecuti
ves: liderant el quartet Magnolia,
com a vocalista dels Flamingo
Tours i com lameitat d’EarlyBlu
es Moods al costat del guitarrista
Amadeu Casas.

KIBBUTZ CONTEMPORARY DANCE
COMPANY
Teatre Grec. 8 i 9/VII
Eldirector i coreògrafRamiBe’er
i la seva companyiaKibbutzCon
temporary Dance Company són
tot un mite de la dansa contem
porània israeliana. En la compa
nyia hi treballen un centenar de
ballarins de nacionalitats dife
rents, i una de les seves caracte
rístiques és que només treballen
sobre peces pròpies, com que es
titula If at all, que presentaran en
el seu debut barceloní.

ESTRELLA MORENTE
Teatre Grec. 10/VII
Serà la tercera vegada que la filla
gran del sempre plorat Enrique
Morente puja a l’escenari del Te
atreGrec. Aquesta vegadaho farà
al capdavant d’un nou espectacle
on tornarà adeixar contrastada la
seva especial habilitat per casar
sons clàssics del flamenc amb as
pectes més renovadors del gène
re.

GIANT SAND
Apolo. 14/VII
La gloriosa formació comandada
per Howe Gelb està fent la que
està anunciada com a última gira,
un tour que tanca un periple mu

sical que va començar el 1985.
Durant tots aquests anys el grup
–que es presenta actualment en
format de quintet– ha aconseguit
maridar de manera sovint magis
tral el folk amb el rock nordame
ricà. Segons Albert Roig, nou res
ponsable de la programació mu
sical del Grec, serà l’última
oportunitat de veure’ls en directe
a la ciutat.

QUARTET BROSSA
Mercat de les Flors. 16/VII
Un altre aniversari amb brillant
llum pròpia és que oficia aquest
any el Quartet BrossaCol∙lectiu
Brossa amb la seva esplèndida
dècada de vida sonora al damunt.
Per celebrarho proposen una
vetllada batejada amb el nom de
Com panys, que aplegarà dalt de
l’escenari de la salaMariaAurèlia
Capmany del Mercat de les Flors
alguns dels músics i artistes que
hi han col∙laborat al llarg
d’aquests anys, com ara Enric
Montefusco, del grup Standstill,
Maria Rodés o els històrics
Astrud.

SCOTT MATTHEWS
Hiroshima. 17/VII
La inquieta i espurnejant salaHi
roshima, a quatre passes dels
Apolo i el Paral∙lel, també s’ha in
corporat a aquesta edició al festi
val. Entre les seves propostes
destaca el concert del cantautor
britànic Scott Matthews, que

acostarà a la ciutat el contingut
del seu últim àlbum, una propos
ta de folk acústic titulada Home
Part I que, tot i que ja té un parell
d’anys, demostra que el temps no
passa amb les joies, com és el cas.

CIRCUS KLEZMER
Teatre Grec. 21/VII
Considerat sense por d’equivo
carse –com va assegurar ahir
Ramon Simó– un dels especta
cles catalans de circ que fa gira
per tot el món, el Circus Klezmer
s’acomiada després d’una dot
zena d’anys de la ciutat on es va
estrenar. Una proposta ratificada
per l’èxit on cohabiten música
festiva i plena dematisos, poesia i
un espectacular virtuosisme, que
omplirà per última vegada l’es
cenari del Teatre Grec de vida i
humor.

MANEL
Teatre Grec. 31/VII
Labandacatalana–posseïdorade
l’excepcional rècord d’haver
ocupat el numero un dels discos
més venuts d’Espanya amb els
seus tres últims àlbums– estarà
embarcada en plena campanya
estival de presentació del seu nou
disc Jo competeixo. A més de la
seva coneguda i magnífica ca
pacitat melòdica i les elaborades
lletres, el quartet ha obert el bloc
sonor a pinzellades electrò
niques, però sobretot a la senzi
llesa pop.

UNA SELECCIÓ DE LAMEITAT DE L’OFERTA DEL FESTIVAL
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EstrellaMorente tornarà per tercera vegada a l’escenari del Grec


