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Comença el nou festival 'Les Nits d'Agost al Teatre
Grec'

Títol: Europa Espanya Català

El Teatre Grec de Barcelona, que fins ara només obria el juliol pel Grec Festival, obrirà portes
també a l'agost a partir d'aquest divendres amb 14 espectacles emmarcats en la programació del
nou festival 'Les Nits d'Agost al Teatre Grec'.

Es tracta d'una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona finançada amb 300.000 euros de la taxa
turística, que ha adjudicat la gestió d'aquest nou festival a les empreses Mas i Mas, Focus i Bitò,
després d'obrir un concurs públic.

La iniciativa s'enfocarà tant als barcelonins com als turistes, ja que històricament, Barcelona ha
tingut poca activitat cultural durant el mes d'agost, però el consistori considera que, contra
l'esquema clàssic que a l'agost no hi ha ningú a Barcelona, molts barcelonins no se'n van durant
aquest mes o ho fan menys dies, i també tenen més turisme.

Aquest festival espera captar un tipus de turista més refinat i amb un ús més adequat de la ciutat,
sent una manera de fer promoció de l'oferta cultural de la ciutat i alhora de transmetre el missatge
que a l'estiu també hi ha opcions, amb l'esperança que d'altres també s'animin a fer-ho.

CHANO DOMÍNGUEZ I MARIOLA MEMBRIVES La programació serà molt diversa tant de
gèneres com de disciplina --encara que predomina la música i la dansa--, amb un espectacle
d'obertura aquest divendres, produït expressament per al festival, que reflectirà aquesta varietat:
barrejarà el piano jazz de Chano Domínguez amb la veu de la cantaora Mariola Membrives en una
vetllada que recorrerà el jazz, la cobla i el flamenc.

La cita comptarà amb l'espectacle del cantautor Paco Ibáñez 'Mediterráneo' reivindicant el diàleg
entre cultures i com a concert de clausura el 3 de setembre els Mambo Jambo amb 'Jambology',
una barreja de rock and roll i rhythm and blues incendiari.

Completen l'oferta musical la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra amb el flautista serbi Bora Dugic,
el góspel urbà de The Gocpel Viu Choir i Morgan, un grup d'estètica pop amb intenció, contingut i
qualitat.

Més disciplines que es podran veure en aquest teatre a l'aire lliure també donaran protagonisme a
la música, com el musical de Broadway 'Rent' en versió concert, i un espectacle que uneix dansa i
música amb la veu d'Andrea Motis i els moviments de Martina i Núria Miró creat específicament
per a aquest escenari.

La dansa també serà la protagonista amb propostes molt diferents: els ritmes urbans de 'Brodas
Bros Concierto Concepto', el flamenc contemporani d'Eva Yerbabuena i el tango de Projecte
Piazzola, amb lloc fins i tot per a la dansa clàssica amb dues gales d'Ibstage, que acostarà 16
prestigiosos ballarins amb 120 joves promeses.

També hi haurà lloc per a la màgia, amb la 'Dolce Vita' del Mag Lari --espectacle inspirat en la
pel·lícula i la cançó homònimes-- i per al teatre, amb l'actor Lluís Soler recitant el poema 'El comte
Arnau' de Josep Maria de Sagarra en versió sintetitzada, com ja va fer el 2005 en el Grec Festival.


