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Agafeu l’agenda i procureu
deixar-la lliure d’altres
compromisos al llarg de les
trenta-una nits del mes de
juliol: necessitareu disposar
de les dates si voleu seguir
el ritme d’un Festival Grec
que durant aquelles nits
programa 48 espectacles
teatrals, 48 ofertes
musicals, 16 propostes de
dansa i 8 mostres de circ.
Això, sense comptar
un grapat d’activitats
paral·leles entre les
quals hi ha des del ja
clàssic i molt didàctic
Obrador d’Estiu de
la Sala Beckett a
les Converses a les
Biblioteques, en les
quals els creadors ens
en faran cinc cèntims
de les seves creacions,
tot passant per la
novetat d’unes jam
sessions en què podreu
intercanviar opinions
(i si cal, suscitar alguna
polèmica) amb els crítics
teatrals de Barcelona. Tot
plegat, mentre celebrem
que enguany el Grec
compleix 40 anys.

RAMON OLIVER

A la companyia de dansa dirigida pel sempre innovador Alonzo King, els moviments contemporanis es ballen de puntetes. FOTO: RJ MUNA
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Jordi Oriol a ‘L’empestat’, una versió extremament
lliure de ‘La tempesta’ de Shakespeare.
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Deixant de banda el seu pro-
pi aniversari, el Grec ha volgut
celebrar com cal que el 2015
ArthurMiller hauria com-
plert un segle. Miller és un dels
pocs noms clàssics d’una pro-
gramació que, seguint la tòni-
ca marcada per Ramon Simó
des que es va fer càrrec de la
direcció del Grec, passa sem-
pre notablement dels clàssics.
Tant, que el Grec deu ser l’únic
festival mundial que prescin-
deix de programar cap obra
de Shakespeare just l’any que
es celebra precisament el 400è
aniversari de la seva mort. Ai-
xò, si deixem de banda l’experi-
ment a partir de La tempesta
que Xavier Albertí i Jordi Oriol
ens proposen a L’empestat (DEL
7 AL 24/7; LA SECA ESPAI BROSSA).
Tornant aMiller: el nord-ame-
ricà farà queMontjuïc es trans-
formi en aquellaMassachusetts
del segle XVII en què l’inte-
grisme religiós podia portar a
veure embruixats per tot arreu,
gràcies a Les bruixes de Salem
(DE L’1 AL 5/7; TEATRE GREC), un
muntatge amb repartiment es-
tel·lar encapçalat per Lluís Ho-
mar i dirigit per Andrés Lima.
Pocs dies després, Miller ens
ficarà en el tens ambient fami-
liar d’El preu (DEL 6/7 AL 7/8;
TEATRE GOYA). I també aques-
ta família a punt de desfer una
casa carregada de records va
plena de noms estel·lars: Ra-
monMadaula, Pere Arquillué,
Rosa Renom i LluísMarco, sota
la direcció de SílviaMunt. Mi-
ller va ser un d’aquells autors
que sempre va saber dibuixar la
manera com els grans poders
incideixen tràgicament en la vi-
da de les persones. I aquest te-
ma interessa de forma especial
al Grec. Ho podrem comprovar
amb l’aclamada LehmanTri-
logy (DEL 4 AL31/7; LA VILLARRO-

EL), una obra de l’italià Stefano
Massini dirigida per Roberto
Romei que ens recorda en quina
mena demans teníem (i conti-
nuem tenint, no ens enganyem)
dipositat el nostre futur econò-
mic quan va esclatar la crisi del
2008. Seguint amb el tema del
poder: vet aquí les quatre dones
a l’espera d’una visita presiden-
cial reunides a Esplendor (DEL
30/6 AL 17/7; TEATRE ROMEA), un
espectacle d’AbiMorgan i Car-
me Portaceli. I sincerament: a
unes senyores del talent deMí-
riam Iscla, Lluïsa Castell, Ga-
briela Flores i Laura Aubert és
molt lleig fer-les esperar.
D’altra banda, de la relació

que existeix entre el poder i
la violència, i del carreró sen-
se sortida en què sembla tro-
bar-se ara mateix Europa, ens
en parlaran precisament el
mateix Ramon Simó i Magda
Puyo a Estació Tèrminus (2-
5/7; MERCAT DE LES FLORS).

A Barcelona continuem fa-
mèlics d’un teatre internaci-
onal que continua sense dei-
xar-se caure gairebé mai per
la nostra ciutat! No és estrany,
doncs, que esperem amb ex-
pectació la visita del magis-
tral Ivo Van Hove, que tot
just fa uns dies recollia a Bro-
adway un Tony (el més cotit-
zat de tots els premis teatrals
que s’atorguen al món) com a
millor director. Aquest cop, el
director de Tragèdies romanes
i La deu (sens dubte dos dels
muntatges més extraordina-
ris vistos al Grec en aquests
darrers anys) ens ofereix la se-
va personalíssima i plena de
pluja visió de De stille kracht
(La força oculta) (2 I 3/7; TEA-
TRE LLIURE), la novel·la de Louis

Couperus considerada un dels
grans clàssics de la literatura
holandesa i que ens fa viatjar
cap a la Java colonial de prin-
cipis del segle XX. El cinema,
per cert, ha estat sempre una
de les grans influències rebu-
des per Van Hove. I el cinema
i el teatre es retroalimenten
també en totes les propostes
de la companyia xilena Tea-
trocinema, que ens ofereix un
programa doble format per La
contadora de películas (15 I
16/7; TEATRE LLIURE) iHistoria
de amor (17/7; TEATRE LLIURE).
Avís: no es permet la consumi-
ció de crispetes a la sala!
Des d’Itàlia ens arriba

MDLSX (20 I 21/7; MERCAT DE
LES FLORS), un muntatge deMo-
tus (recordeu Alexis. Una tragè-
dia grega?) que aborda la qües-
tió del gènere i el transgènere
de manera tan intimista –l’es-
pectacle es basa parcialment en
la biografia de la seva o el seu
protagonista, Silvia Caldero-
ni– com visualment espectacu-
lar. Per contra, l’austeritat és la
nota dominant de la sintètica
(les estisores hi han funcionat
a tort i a dret) versió del Plata-
nov (22 I 23/7; TEATRE LLIURE) de
Txékhov que ens presenta Luk
Perceval amb quelcom de mira-
da clínica sobre el personatge.

‘Un teatre al servei del poble’: aquest va ser l’eslògan (potser

no gaire original, però ben revelador del moment que estava

vivint el país) adoptat pel mític Grec assembleari i autogestio-

nat que va posar en marxa l’Assemblea d’Actors i de Directors,

i que va tenir lloc just ara fa quaranta anys, el primer estiu

després de la mort del dictador. Una experiència efímera (du-

es edicions) i no exempta amb el temps de picabaralles i atacs

de divisme progre –cal dir-ho tot– que el 1979 va deixar pas al

festival gestionat per l’Ajuntament que ha arribat fins als nos-

tres dies. I sabeu quina popular banda musical està celebrant

també el seu quarantè aniversari, malgrat haver debutat la nit

de Cap d’Any del 1974? Doncs l’Orquestra Plateria. Res més

lògic, doncs, que obrir el Grec 2016 amb un concert d’aquesta

formació (30/6; PLAÇA MARGARIDA XIRGU) ple de convidats

especials: Sisa, Serrat, Rocky Muntanyola… I tan gratuït com

la resta d’espectacles programats amb motiu d’aquesta cele-

bració que passaran per la plaça Margarida Xirgu.
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Al llarg d’aquests darrers anys,
la dansa contemporània ha
agafat cada copmés protago-
nisme dins la programació del
Grec. I com amostra, aquí te-
nim la presentació a casa nos-
tra de la Kibbutz Contempo-
rary Dance amb If At All (8 I
9/7; TEATRE GREC), una coreo-
grafia amb què el consagradís-
sim Rami Be’er ens vol demos-
trar que en la vida tot funciona
com un cercle. Doncs, conti-
nuant amb la geometria, el no
menys consagratAlonzoKing
Lines Ballet (15 I 16/7; TEATRE
GREC) insisteix a recordar-nos
que les línies configuren les
formes de tot el que veiem. I ho
fa, com sempre, donant noves
formes a les tècniques pròpi-
es del ballet clàssic. Per la seva
banda,AdrienM i Claire B,
ja presents l’any passat amb

dos espectacles, repeteixen vi-
sita per tornar a exhibir, amb
Lemouvement de l’air (DEL 8
AL 10/7; MERCAT DE LES FLORS),
la seva capacitat per fondre’s
amb imatges digitals i, fins i
tot, posar-se a volar entre cor-
bes i rectes. Quina diferència
amb el que fa Cesc Gelabert a
Escrit en l’aire (DEL 8 AL 10/7),
ballant sense més companyia
que les paraules del premiadís-
sim, filosòfic i polifacètic es-
criptor Valère Novarina!

Doncs, si el que ens arriba és
algun tema nascut als tea-
tres de Broadway, això vol dir
que som a laNit demusicals:
Swing Broadway (26 I 27/7;
TEATRE GREC) que reuneix un
copmés a l’escenari el bo i mi-
llor del nostre teatremusical.

Però, si et sembla escoltar un
cantant guanyador de l’Oscar,
de ben segur que t’has ficat a
Perfume (13/7; TEATRE GREC),
el concert que Jorge Drexler
ofereix en companyia de Lu-
ciano Supervielle i el seu tango
electroacústic amb rampells de
hip-hop. Qui busqui jazz i blues
a dojo, tindrà feina per seguir
tota la programació que oferei-

xen el Jamboree i elHarlem
JazzClub al llarg del festival.
I no es voldrà perdre el molt
brillant soul deMyles Sanko
(17/7; TEATRE GREC).
Abans queManel tanqui el

festival (31/7; TEATRE GREC),
passaran pels seus escena-
ris llegendes del flamenc com
lamíticaLoleMontoya (8/7;
BARTS), crooners com el fan-
tàsticAnthony Strong (2/7;
SALA APOLO), que reinterpre-
ta els grans estàndards del re-
pertori des de lamodernitat, o
cantautors que s’han convertit
en celebritats gràcies a les sè-
ries d’èxit: aquest és el cas de
WilliamFitzsimmons (14/7;
BARTS), present a la banda so-
nora d’Anatomía de Grey.
A lamolt heterogènia progra-

maciómusical del Grec, tant hi
cap una extensamostra de la
música local emergent com la
reunida als Concerts de Petit
Format dels jardins del Grec, o

la presència deLucyRose (5/7;
BARTS), extelonera d’Elton John
que s’ha acabat convertint en
una de les veusmés representa-
tives de l’indie folk britànic.
I qui vulgui veure en acció

tot un cas de carrera meteòri-

Amb el cos a pèl, però –això, sí– amb les mans ficades

en uns guants de boxa i els peus comprimits dins unes

gens còmodes sabates amb plataforma. Així és com

Alexander Vantournhout se’ns presenta a Aneckxan-

der (DEL 7 AL 9/7; MERCAT DE LES FLORS), un exercici

de contorsionisme i humor que sorprendrà per la se-

va originalitat. Com també pot sorprendre que la pa-

llassa Pepa Plana se serveixi del seu nas vermell per

parlar dels emigrants que acaben al fons del mar, a

Paradís pintat (DEL 14 AL 16/7; MUSEU D’ARQUEOLO-

GIA DE CATALUNYA). Parlant de pallassos, aquí tenim

Rhumia (DEL 20 AL 24/7; ESPAI LLIURE), la seqüela

d’aquell memorable homenatge a Joan Montanyés

‘Monti’ que portava com a títol Rhum. El Grec ens per-

metrà també acomiadar-nos de Circus Klezmer (21/7;

TEATRE GREC), l’espectacle que Adrián Schvarzstein ha

passejat per mig món al llarg dels darrers deu anys i

que ens convida a assistir a un casament amb aires de

celebració jueva; sens dubte, una altra bona mostra

d’aquella mena de muntatges en què no saps on aca-

ba el circ i on comença el teatre. Quelcom que també

ens passarà amb Guadual (DEL 28 AL 30/7; MERCAT

DE LES FLORS), el muntatge de Leandro Mendoza

(Pals) que ens farà sentir en plena selva equatoriana.

‘F.R.A.U.’, una marató escènica de set
hores creada per Albert Arribas.

Jorge Drexler
i Luciano
Supervielle.
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Cinc anys després d’haver
assumit la direcció del fes-
tival, Ramon Simó ens pre-
senta la que –en principi– és
la darrera programació del
Grec dissenyada per ell. I
ho fa precisament quan el
festival celebra haver-se po-
sat en marxa fa exactament
quatre dècades.

Què en queda d’aquell mí-
tic Grec assembleari del
1976 en l’actual festival?
Doncs, enmolts sentits, no en
queda gaire. Però en tot cas,
m’agradaria que sí en restessin
les mateixes ganes de deixar
alguna cosa en el pensament i
en l’ànima, demobilitzar, d’o-
ferir quelcommés que pur es-
pectacle. Seria bo recuperar
les ganes de llibertat que es
respiraven llavors.

Explica’ns què vols dir,
quan indiques que els con-
ceptes que guien el festi-
val són, d’una banda, la
creació…
Per a nosaltres resulta prio-
ritari no ser un festival que
es limiti a programar espec-
tacles ja existents. El que in-
tentem és posar les eines per-
què les nostres companyies
puguin desenvolupar els seus
projectes. Bàsicament, però
no únicament, coproduint:
enguany, el Grec ha col·labo-
rat en la producció de 45 de
les propostes programades,
sense comptar les 7 coproduc-
cions internacionals.

entrevista

“El teatre es basa cada copmés
en la barreja de llenguatges”

Ramon Simó, director del Grec

Doncs no et tallis, perquè a la Sala Hiroshima i a l’Antic

Teatre t’esperen amb els braços oberts per donar-te

la dosi d’experimentació escènica que estàs buscant.

Per posar un parell d’exemples imprescindibles, a

l’Hiroshima hi trobaràs l’estupenda Agrupación Señor

Serrano, que amb Birdie (DEL 6 AL 8/7), observa a vis-

ta d’ocell tant les misèries com els excessos del món. I

entre les sis propostes al voltant del cos i la tecnolo-

gia reunides a l’Antic no hi podia faltar el Sergi Fäus-

tino de Fäustino IV o concert per a esforç i so (DEL 7 AL

10/7): si algú sap el que significa martiritzar la prò-

pia carn en una performance sotmetent-la als dictats

dels aparells tecnològics, aquest és sens dubte l’amic

Faustino. Parlant d’una altra mena de radicalitat, aquí

tenim la molt activa activista Simona Levy (el terror

de la SGAE), ben disposada a donar canya a la banca

amb l’espectacle Hazte banquero: tarjetas black (DEL

5 AL 7/7; TEATRE POLIORAMA). I si d’experiències ex-

tremes es tracta, què me’n dieu de les set hores de du-

rada de F.R.A.U.? (22 I 23/7. MERCAT DE LES FLORS).

Això sí: el seu creador, el poeta Albert Arribas, ens dó-

na permís per anar entrant i sortint de la sala al nostre

gust, sense manies convencionals. Però, si el que us

agrada és ballar fins a morir, no us perdeu la marató

de quatre hores –inspirada en aquelles altres que es

feien als Estats Units durant els anys de la Gran De-

pressió– que ens proposa Alberto Velasco a Dance to

Death (DEL 28 AL 30/7; LA CALDERA DE LES CORTS); a

la pista hi trobareu un grapat d’actors i ballarins sense

feina que, sense parar de moure’s, evidencien els pro-

blemes laborals que travessa el seu ofici.

De l’altra, el conflicte…
Pel que fa al conflicte, crec
que un dels objectius que ens
ha guiat al llarg d’aquests
anys ha sigut el de donar
visibilitat al teatre que ens
parla del present. I que mos-
tra la conflictivitat no sola-
ment entesa com una qües-
tió temàtica, sinó com un
camp modern on es poden
confrontar les idees. Penso,
i molts analistes coincidei-
xen en això, que la societat
actual cada cop deixa menys
espai al conflicte entès en
aquest sentit. I obrir-lo, treu
espai a la violència.

I també, la hibridació…
Entenc que, en gran mesura,
el teatre del futur es basa ca-
da cop més en aquest compo-
nent híbrid, en la barreja de
llenguatges sense fronteres.
Només cal veure la manera
com el públic més jove gau-
deix d’aquestes propostes.

En què creus que el Grec
es diferencia d’altres

grans festivals escènics
estiuencs que es celebren
pel món?
Si ens fixem en festivals
com ara els que tenen lloc a
Edimburg o a Avinyó, veiem
que es tracta de mostres en
què hi cap absolutament tot
i que abasten mercats tan
enormes com ara l’anglo-
saxó i el francès. Això, no-
saltres no ho tenim. Ja per
començar, perquè dispo-
sem d’un pressupost –poc
més de tres milions– massa
justet per a una ciutat com
Barcelona. Tot plegat, com-
porta que nosaltres, que no
ho podem oferir tot, hàgim
buscat quelcom més espe-
cífic. Aquella mena de pro-
postes que sovint no es po-
den trobar en altres llocs.
Sempre, tenint en compte
que tenim la responsabilitat
d’ajudar a internacionalitzar
la nostra cultura. En altres
llocs, això ja ho tenen fet; se
n’encarreguen els mateixos
governs. A nosaltres, ens
costa més fer-nos un lloc.

ca, no es pot perdre l’actuació
de l’esplèndidBenjamin Cle-
mentine (12/7; TEATRE GREC),
que ha passat de cantar –i gai-
rebé viure– al metro de París a
omplir grans recintes en què fa
uns concerts commovedors.

GREC 2016.
FESTIVAL DE BARCELONA

DE L’1 AL 31/7. ENTRADES: TIQUET RAM-
BLES. PALAU DE LA VIRREINA. LA RAM-
BLA, 99. CADA DIA, DE 10 A 20.30H. TEL.:
933 161 000 (MATEIX HORARI). TEL. 010
(24 HORES).• Barcelona.cat/grec

Amb ‘Le mouvement de l’air’, Adrien M i Claire B tornen a fer
servir la tecnologia digital per crear uns escenaris hipnòtics.
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