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L' Orquestra Plateria està de celebració dels seus 40 anys , així com el mateix festival Grec i la
coreògrafa i ballarina Vero Cendoya , que presentarà La partida , el seu particular combat entre
futbolistes i ballarines, a la Plaça Margarida Xirgu. Al centre neuràlgic de la difunta Ciutat del
Teatre (recorden el concepte?) la Plateria donarà el tret de sortida amb un concert festiu on a part
dels històrics membres del a banda hi haurà els amics Joan Manuel Serrat , Jordi Batiste , Joan
Garriga (de la Troba Kung Fú) i Manel Fuentes , fent també un homenatge pòstum a Carles Flavià
, mort el passat mes de març, que va ser el mànager de la banda. A la plaça també hi podrem
veure la instal·lació Maibaum , de Jordi Galí i la companyia Arrangement Provisoire o els Skitxos
de La Central del Circ , on cinc artistes residents fusionaran les seves creacions amb les arts
plàstiques (amb l'ajuda de 100 litres de pintura i un escenari cobert de paper).

Aquest dijous al TNC s'estrena Daurrodó , un espectacle de Joan Baixas a partir del món pictòric i
conceptual de l'artista brasiler Cildo Meireles , amb vestuari de Toni Miró (He sigut el sastre del
Joan) i col·laboració en la dramatúrgia de Glòria Rognoni . L'espectacle, interpretat per Al Víctor ,
Andreu Martínez , Isabel Pla , Laura Calvet i Xavi Estrada , combina diferents gèneres artístics i
escènics, com ara la instal·lació, la desfilada de moda i la narració, juntament amb objectes, titelles
i les pròpies peces de Meireles. De dijous a diumenge es podrà veure Sudando el discurso , d'
Aimar Pérez Galí a l' Antic Teatre , una conferència ballada o un discurs suat, on el ballarí i
investigador balla i reflexiona en veu alta sobre el ballarí com a ésser subaltern o secundari, un
cos mut, un cos-objecte, un titella que es mou segons la voluntat del seu creador, el que el
coreografia, l'alimenta, el manté, li dóna visibilitat.

La Hiroshima serà l'escenari on podrem veure Return to absenc e, un espectacle d' Arcane
Collective (Boaz Barkan, Andrés Corchero, Paul Chavez, Moses Hacmon, Oguri i Morleigh
Steinberg) sobre la trilogia de Samuel Beckett formada per Molloy (1951), Malone mor (1951) i
L'innominable (1953). Les paraules de Beckett creen els moviments i les imatges abstractes
d'aquesta companyia de dansa contemporània i experimental, amb connexionsa amb el butoh.

De l'1 al 3 de juliol podrem veure Li diuen mar , al CCCB , un projecte del Programa TantaJove ,
amb direcció i coreografia de Constanza Brncic i dramatúrgia i textos d' Albert Tola . Es tracta d'un
espectacle creat i interpretat per habitants del Raval i el Poble Sec, de totes les edats, ja que
l'espectacle s'ha creat a l' IES Consell de Cent i a l' IES Milà i Fontanals , que obrien les seves
portes a tota la gent del barri que s'hi volgués afegir. El luxe de poder desenvolupar una creació
durant vuit mesos, ha declarat Tola, ha possibilitat un espectacle de creació col·lectiva,
intergeneracional, interracial, multilingüe i tutti frutti . També han comptat amb la col·laboració de
L'Habitació 1418 , un espai que el CCCB i el Macba obren als nois i noies entre catorze i divuit
anys, i el Cor Navaura / Cor Juvenil de Ciutat Vella .

'Return to absence', d'Arcane Collective

Pel que fa al MiniGrec , aquest dissabte comencen les funcions d' Ubuntu , de la companyia
Olveira/Salcedo a la Sala Fènix del Raval. Aquest és un espectacle d'ombres on la companyia ha
fusionat una clàssica història d'aventures protagonitzada per cinc nens (les referències són
evidents) amb el tema del bullying i discriminació a l'escola. La peça vol transmetre els valors de la
solidaritat, l'amistat i la cooperació, i la paraula d'origen africà ubuntu a les cultura xhosa i zulu
significa Jo sóc perquè pertanyo a, entenent que estem tots connectats en una xarxa de relacions i
d'interdependència amb la resta dels éssers humans. També podrem veure Loo , de la companyia



Ponten Pie , un espectacle dedicat a la primera infància (espectadors de 2 a 5 anys) que ha
meravellat per allà on ha passat, i Vuelos de la companyia cordobesa Aracaladanza , un
espectacle de dansa familiar sobre els ginys i invents que va fer Leonardo da Vinci per fer que
l'home pogués volar.

La inauguració oficial del Grec serà aquest divendres 1 de juliol, amb el muntatge d'Andrés Lima
de Les bruixes de Salem , d'Arthur Miller, al Teatre Grec . No cal dir que els apuntadors hi anirem.
I al Núvol ho explicarem.


