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Un aniversari per
mantenir el risc
NURIACUADRADO
Fa 40 anys i podia haverho cele
brat convidant a la festa tots els
noms llampantsquehanomplert la
seva programació en les últimes
edicions. Però no ha estat aquesta
l’opció del director del Grec, Ra
monSimó,encaraquenos’hapogut
privar d’algunes de les seves estre
lles fetitxe (encapçalades per Ivo
van Hove i seguides per Aurélien
Bory,Motus oAdrienM/Claire B).
No. L’aposta del Grec 2016 és més
arriscada i compromesa: ha decidit
oferir bona part dels seus escenaris
a les produccions recents de la no
va escuderia de creadors catalans:
entre els quals, Agrupación Señor
Serrano –Lleó de Plata a Venècia
2015–, Los Corderos.sc, Sociedad
Doctor Alonso, Ernesto Collado,
Sonia Gómez, Inés Boza, Enric
Montefusco,EulàliaBergadàoMar
Gómez...Noobstantaixò,Simós’ha
guardat un as a la màniga, ja que al

Grec
Barcelona

El Grec continua
sent la gran cita
cultural de l’estiu a
la capital catalana,
pel que té aquest
festival d’aposta
multidisciplinària
on conviuen el
teatre, la dansa
i lamúsica amb
propostes per a un
públicmolt variat.
El Grec d’aquest
anymanté
igualment l’aposta
pel risc tant
en els continguts
com en una
selecció artística
en què hi caben
noms consagrats
però també
descobriments

cartell figuren alguns dels actors
amb més tirada de la taquilla del
teatre català: Lluís Homar i Nora
Navas en el Miller inaugural, Les
bruixes de Salem (1 al 5 de juliol) di
rigit per Andrés Lima; Arquillué,
Madaula iMarco aEl preu (6 de ju
liolal7d’agost,elMillerquedirigirà
Sílvia Munt; Míriam Iscla a l’esce
nari d’Esplendor (3 al 17 de juliol),
amb direcció de Portaceli; o Lluís
SolerprotagonitzantElbonpare(21
al 31 de juliol), escrita i dirigida per
DavidPlana.

Creaciónacional
ArthurMiller va viatjar a finals del
segle XVII, a la persecució inquisi
torialviscudaenunapetitaciutatde
Massachusetts, a Salem, per parlar
sobrealtresbruixesisobreunaaltra
caça, l’empresa perMcCarthy con
tra tot aquell que pogués guardar
relació amb el comunisme, Miller
inclòs. I ara, Andrés Lima repren

dràLes bruixes de SalemqueMiller
va escriure el 1952 per reflexionar
sobrelesactualscacesdebruixesen
l’espectacle que inaugurarà elGrec
2016 i que ve a celebrar (amb uns
mesos de retard) el centenari del
naixement del dramaturg nord
americà. En canvi, el sonat quart
centenari de lamort de Shakespea
repassaràpràcticamentdesaperce
but en aquest Grec (el director del
festival sempre ha presumit que
apostava per la creació contempo
ràniaiquenovoliaeldeStradfordal
seu cartell), amb només una perso
nal relectura deLa tempesta, hibri
dada amb La pesta de Camus, i la
Sonata núm. 17 de Beethoven, fir
mada per Jordi Oriol i Xavier Al
bertí:ésL’empestat(7al24dejuliol)
Però l’eix del festival estarà en el

conflicte, entès com a territori de
debat i àgora de discussió; aquest
serà el leitmotiv d’aquestGrec, així
que molts dels seus espectacles

‘De stille Kracht’
(La força oculta),
és la proposta del
director Ivo van
Hove per al Grec

Grec

De l’1 al 31 de juliol
lameva.barcelona.cat/grec
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© JAN VERSWEYVELD

El flamenc d’Estrella Morente
torna al Teatre Grec,
on ja ha cantat en dues
ocasions més

ElfestivalGrecd’aquestany
vecarregat.Carregatd’es
pectacles,peròtambécarre
gatpolíticament.Enelmillor
sentit, enelde lavellapolis
debatenta lasevagranàgora
els temesquepreocupen.O
posantdavantdelsciutadans
sobreelsseusgransescenaris
a l’aire lliureelmónenquè
viuen.Perentendrehono
nomésdesdelesparaules i la
lògicasinótambéemocional
ment. Icomqueels temps
sónconvulsos, totcanvia
veloçment i lesveritats
d’abansd’ahirhanquedat
periclitadesambl’última
crisi, elGrecs’endinsadeple
aquestanyeneldebat.
Enelsmúltiplesdebats.

Ambobrestanrepresentati
vesdel’actualitatcomla
LehmantrilogydeStefano
Massini,ques’estàrepresen
tantatotEuropaique
recorre laperipèciadela
família juevaLehmandes
quecanviaBavieraperNova
YorkamitjansdelsegleXIX
finsqueelbancquefunden,
LehmanBrothers,dónael
copdegràciaa l’economia
mundialquans’enfonsa
l’any2008.
Certament,aBarcelonano

li fariacapmalveurealGrec
algunsdelsgransnomsdel
teatreglobalquelescircums
tàncieseconòmiqueshan
allunyatdelsnostresescena
risenelsúltimsanys,noms
tanconegutsaquícomenca
ramoltnecessaris.Però la
sevaabsèncianoésunasor
presaperquèl’apostade
l’actualdirectordelGrec,
RamonSimó,sempres’ha
orientatadonarsuporta les
produccions localsdavant la
crisi iadescobrirpropostes
internacionalspocvistesper
aquestsverals.Algunesde
tansonadescomelsmuntat
gesdel’holandèsIvovan
Hove,dequiaquestany
presentaLaforçaoculta, que
enfrontaenescenaunaltre
grandebat,Orientversus
Occident.Finalment, tornara
recuperarel teatreenlaseva
funcióprimera,veure’nsdes
delesgrades, intentarenten
dre’ns,debatreelsgrans
temes,éspotser laprioritat
dels temps.Quecorren.

ElGrec
mira
almón

s’enfronten a algundels temes cab
dals d’aquest segle XXI: de les mi
gracions –Birdie, de Señor Serrano
(6 al 8 de juliol)– al conflicte de gè
nere, eix no només de la reposició
deConillet (19de juliol al 5d’agost),
de Clara Segura, sinó de les coreo
grafies de Mar Gómez –que col∙la
bora ambDaniNel∙lo– i RobertoG.
Alonso; des de la guerra –ja sigui la
quemostraEsplendoro lade l’urani
a Visió ardent (14 al 17 de juliol)–
finsalcolonialisme,aElcordeleste
nebres (5 a l’11 de juliol), adaptació
del relat de Conrad per Teatro de
losSentidos;delacorrupcióilacrisi
econòmica–amb tres apostes:Leh
man Trilogy (4 al 31 de juliol), amb
direcciódeRobertoRomei;Confes
siód’unexpresident(1al31dejuliol),
interpretat per Queco Novell; y
Haztebanquero(5al7dejuliol),una
peçadedocuteatrequefirmaSimo
na Levy a partir dels documents de
15MpaRato– a la violència, eix
d’EstacióTèrminus (1 al 5 de juliol),
muntatge que firma Simó mateix
ambMagdaPuyo.
En aquest Grec, que es permetrà

experiments tan atípics com les
col∙laboracionsdeJoanBaixasamb
Cildo Meireles –Daurrodó (30 de
junyal 10de juliol)– iCescGelabert
amb Valère Novarina –Escrit en
l’aire (8 al 10 de juliol)–, tampoc no
faltarà el circ, des d’un homenatge

al Klezmer (21 de juliol), que s’aco
miada després de deu anys; a Gua
dual (28 al 30), la nova aposta de
LeandroMendozadesprés dePals;
el nou espectacle de Rhum & Cia
(20 al 24); o la incombustible Pepa
Plana(14al 16).

Presència internacional
Enumerar les virtuts d’Ivo vanHo
veés innecessariperò lasevaDesti
lle Kracht (La força oculta, 2 i 3 de
juliol) deixarà empremta en l’audi
ència i un bassal a l’escenari: adap
tacióde lanovel∙ladeLouisCoupe
rus sobre l’enfrontament entre co
lons holandesos i colonitzats
indonesis, està travessada per un
monsó subjugador. Si Van Hove ja
és un vell conegut, també haurien
de serho els italians Motus, que
tornen amb MDLSX (20 i 21), un
monòleg desbordant i inclassifica
ble sobre la condició de gènere a
partirdeSilviaCalderoni,queelpú
blic dubtarà si és actor o actriu;
Adrien M / Claire B (8 al 10), que
l’anypassat javanentabanarambla
seva coreografia de píxels; i Auré
lienBory(13i14),quedescobriràels
motiusdeStéphanieFusterperfer
sebailaorade flamenc.
Tambéhihaurànomsperdesco

brir: dos de la gran dansa interna
cional,AlonzoKingLinesBallet (15
i 16) i la Kibbutz Contemporany
Dance Company (8 i 9), juntament
ambundemoltmésmodestperò, a
priori, molt interessant ja que es
mouenel territori difús que separa
dansa i acrobàcia: el d’Alexander
Vantournhout (7 al 9). Tampoc no
s’handeperdredevistados treballs
que arriben de Sudamèrica: el de
Mario Pensotti –un descobriment
d’Avinyó2015(25al27)– ieldelsxi
lens Teatrocinema (15 al 17), que
combinen sobre l’escenari teatre,
còmic i cinema. I no, tampoc no
oblidem Luk Perceval, director
belga establert a Alemanya que
presentarà un peculiar Platonov
(22y23).

I lamúsica
Per posar punt final tant al juliol
com al festival, un doblet: primer,
concert de Manel; i després festa
popular (i gratuïta) amb els ritmes

calents de Chico Trujillo. Però
durant el mes anterior, des que la
Plateria apugi el teló amb un altre
concertgratuït (30de juny),hihau
ran desfilat tres flamenques d’ex
cepció, EstrellaMorente (10 de ju
liol),MayteMartín(22)iLoleMon
toya (8); al costat de Jorge Drexler
(13), el crooner Anthony Strong
(22), el soul de St Paul and theBro
ken Bones (28) o Benjamin Cle
mentine(12),unanglèsquecantava
al metro de París i ha enlluernat
ambelseuprimerdisc.Alsconcerts
s’afegeixen unes nits que ja s’han
convertit en tradició –la de musi
cals i la de tango–, encara que qui
vulgui emocions fortes no s’ha de
perdreElsomnideGulliver (8al10),
òpera mecànica per a marionetes
automatitzades, o sigui, petits ro
bots,que firmaRolandOlbeter.
Qui desitgi llançarse a fer

descobriments tampoc no s’han de
perdre els concerts de petit format
(i gratuïts) que se celebren als Jar
dinsdelGreciquereuniranalgunes
de les noves veus de l’escenamusi
cal catalana: des del duo Isabel Vi
nardell/Isabel Laudenbach (Cheb
Balowski/Las Migas) fins a Cesk
Freixas, Carlos Cros, Enric Verda
gueroFerranPalau. |

La Kibbutz
Contemporary
Dance Company
presenta ‘If at all’

JUSTO BARRANCO

Benjamin Clementine, una de
les últimes revelacions de la
música anglesa, presenta el
seu debut ‘At least for now’
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