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AmbJoséMaría Loperena vam confeccionar
la llista del comitè que s’havia de fer càrrec
d’aquell Grec “al servei del poble”.

Els set magnífics van resultar ser: Mario
Gas, CarlosLucena, elmateixLoperena, Jau
me Nadal, Roger Ruiz, Ricard Salvat i Pep
Torrents. Quan es van fer públics els noms
dels tres primers de la llista, JosepAntonCo
dina, deixeble estimat de Salvat (Escola
Adrià Gual), es va posar a cridar com un con
demnat: “Botiflers, botiflers!” Codina era el
mateix que, anys enrere, havia escrit a Serra
d’Or que Els Joglars en la seva etapa demims
no pertanyien al “teatre català”... perquè no
parlaven! (en català, esclar).
Érem, doncs, els empresaris, els presump

tes empresaris, d’aquell Grec del 76, però no
teníemni unapesseta. I els diners, ves per on,
ens van arribar de Madrid. El març del 1976
vaig coincidir a Barcelona amb el senyor
Francesc Josep Mayans, aleshores director
general de Teatro. Mayans havia arribat a
Barcelona per entrevistarse amb els crítics
teatrals. Cap dels meus col∙legues –a excep
ció, potser, de Benach– sabia que el senyor
Mayans havia estat en la seva joventut un
bon amic de Salvador Espriu. A l’inici del seu
Primera història d’Esther (Aymà, Barcelona,
1948), Espriu escriu: “Dedico aquest petit
treball al meu amic Francesc Josep Mayans,
de la generació literària següent a la meva,
que ha apostat, amb risc evident, per l’encert
d’algun cantàbil de la reina Esther”. Amb el
senyor Mayans, que va resultar ser una per
sona molt cordial, vaig estar parlant llarga
estona del seu vell amic, del nostre comú
amic, Salvador Espriu, i quan vaig creure ar
ribat elmoment vaig treure el temadel finan
çament del Grec. “No disposo de diners”, em
va dir. “Però alguna cosa sí que deu tenir,
tampoc no necessitem gaire”, vaig dir jo.
“Tinc entre quatre i cinc milions. Si l’alcalde
els cedeix el Grec, els diners són seus”, em va
dir el senyor director general. I així és comes
va finançar el cèlebre Grec del 76, gràcies a
Salvador Espriu.
Quant a la programació, recordo que va ser

molt discutida. Es volia fer un teatre polític,

Els40anysdelGrec
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Assaig de l’obraTragèdia, d’Àlex Rigola, representada al Teatre Grec el 2011

D eia La Vanguardia: “El Grec
torna als orígens. El festival
compleix 40 anys reprenent
l’esperit polític ambquè va néi
xer” (21 demaig). Au, fotli. Ai

xí que el Grec fa 40 anys? I, a sobre, reprèn
l’“esperit polític amb què va néixer”? Menti
da podrida. Permeteume que us expliqui el
que en realitat va passar fa quaranta anys,
aquell estiu del 1976.
En primer lloc, he de dir que el Grec, coma

tal, és a dir com a festival estiuenc que se ce
lebra al teatre grec de Montjuïc –fals teatre
grec, fill adulterí de l’Exposició Internacio
nal del 1929–, ja existia abans del 1976. La
primera vegada que hi vaig assistir, devia ser
els anys cinquanta, a veure, si no recordoma
lament, un muntatge de Tamayo d’un clàssic
castellà. O era novaiorquès? Aquells anys, la

cosa funcionava de la manera següent:
l’Ajuntament obria un concurs per adjudicar
el Grec. Dos, tres o cinc empresaris se’l dis
putaven i guanyava el que després de mos
trar la seva programació o, més ben dit, la se
va cartera o els seus cognoms, aconseguia el
beneplàcit de l’alcalde. L’any 1976, mort
Franco i iniciat això que es coneix com la
Transició –amb majúscula, sisplau, la gent
de teatre de Barcelona va creure que havia
arribat el moment de ferse amb el Grec, i
muntar un Grec “al servei del poble”, i de
mostrar que els temps estaven canviant.
No va ser fàcil. Ens solíem reunir a l’edifici

dels sindicats, a la Via Laietana, entre mitja
nit i l’una de la matinada, quan finalitzaven
els espectacles teatrals. Hi havia qui estava a
favor del Grec “al servei del poble” i qui hi
estava en contra. Vam guanyar nosaltres.

compromès, “al servei del poble”, i algú va
tenir la idea de representar, ni més ni menys
que això: el Juli Cèsar de Shakespeare. En
principi es va acceptar, però l’endemàuna jo
ve actriu va dir que s’havia llegit l’obra i la
trobava masclista: “Tot són homes”, va dir. I
la peça va quedar descartada. També recordo
que la nit del 20 de juny, durant l’estrena de
Roses roges per a mi, de Sean O'Casey, cada
vegada que algun intèrpret pronunciava la
paraula “llibertat”, el públic aplaudia. Teren
ciMoix, que estava assegut almeu costat, em
va dir: “És un públic de nova cançó".
Si abans del 1976 ja hi haviaGrec –“el festi

val d’estiu del Grec”–, el Grec del 76 no va
tenir continuïtat. El 1979, quan el primer
Ajuntament democràtic es va fer càrrec del
festival, la professió va quedar al marge a
l’hora d’establirne la programació (i de ges

tionarlo). En realitat, el Grec del 76 va
acabar malament: l’Assemblea d’Actors i
Directors que l’havia creat es va dividir. El
novembre d’aquell any, una de les fraccions,
l’Assemblea de Treballadors de l’Espectacle,
omplia a vessar durant tres nits el Born amb
el seuDon Juan Tenorio. Naixia el Lliure (de
Gràcia), i un any després esclatava el cas La
torna. En certa manera, Franco continuava
viu.
“El festival compleix 40 anys”, escriu un

col∙lega en les pàgines d’aquest diari. ¿40
anysdelGrecdel 76?No.ElGrecdel 76 va ser
una cosa insòlita i va durar el que havia de
durar. El Grec actual és més vell, va néixer
abans del 1976, només que llavors l’empresa
ri el nomenava l’Ajuntament i avui és el ma
teix Ajuntament qui fa d’empresari, a través
d’un director.!

LA TERRASSA JOAN DE SAGARRA

El Teatre Grec deMontjuïc
és un fill adulterí de l’Exposició
Internacional de la ciutat
de Barcelona del 1929

Permeteume que us
expliqui què va passar
en aquesta capital fa 40 anys,
aquell estiu del 1976

GIRONA!La Generalitat
ha tombat el projecte per
construir un hotel de quatre
estrelles a la calaMorisca de
Tossa deMar. Els principals
motius són que genera un
impacte paisatgístic “massa
gran” en una zona propera a
l’espai protegit del massís de
Cadiretes i que els seus pro
motors no han justificat l’in
crement de sostre de més de
8.000metres quadrats, entre
d’altres. El Consistori, en
canvi, veia de bon ull l’edifi
cació de l’hotel en aquesta
zona. /B. Julbe

Rebutjada
la construcció
d’un hotel a Tossa

Recuperació dels
busos de barri
els dies festius

BARCELONA!L’Ajuntament
de Barcelona recuperarà el
servei dels busos de barri els
diumenges i dies festius, i per
ferho hi destinarà 1,3 milions
d’euros. L’any 2012, el pla
d’ajust de TransportsMetro
politans de Barcelona (TMB)
va fer que se suprimís el ser
vei festiu de 20 línies d’aquest
tipus. Només la del Tibidabo
(111) i la del barri de la Salut
(116) es vanmantenir. Ara
tornaran a funcionar també
els dies no feiners les línies
numerades del 113 a 115 i del
117 al 132. / Redacció

Gabriela Serra
critica la samarreta
del regidorGarganté

El carrer Guitard
es convertirà en
un eix de vianants

BARCELONA!Lasamarreta
amblacaradeColaudisfressa
daamborellesdeMickeyMou
se i ambles lletresACAB–Ada
ColauAlcadessadeBarcelonao
AllCopsAreBastards (totsels
policies sónunsmalparits )–
quevaportarel regidorde la
CUPJosepGargantéenelple
dedivendresnohaagradata
totsels cupaires.Ladiputada
GabrielaSerra, a travésde
Twitter,hadit: “Hosento, la
samarretadeGargantéésabso
lutamentungest forade lloc.
Noelcomparteixo”. /Redacció

BARCELONA!L’Ajuntament
deBarcelona reurbanitzaràel
carrerGuitard, al districtede
SantsMontjuïc, enels trams
compresosentreels carrers
Berlín iMelciordePalau i
Puiggarí iViriat.Elprojecte
preveu renovar i potenciar
aquest carrer comaeixde
vianants capa l’estacióde
Sants. Per això, es configurarà
una secciódeplataformaúni
ca, seguint l’esquemadel tram
ja remodelat quevadeMelcior
dePalauaPuiggarí.Els via
nants tindranpreferència
sobreels cotxes. /Redacció
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