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El festivalNits d’Agost al teatreGrec
penja el cartell d’“obertper vacances”
El flamant festival també vol atreure turistes a l’espai deMontjuïc

M. CHAVARRÍA Barcelona

Al tinent d’alcalde de Barcelona
JaumeCollboni li urgeix trencar el
tabú que suposa col∙locar el cartell
d’“obert per vacances”. Considera
que, ambelpasendavantqueha fet
elMasiMasFestivalocupantelTe
atre Grec al llarg del mes d’agost a
propostade l’Ajuntament–lesano
menades “Nits d’Agost al teatre
Grec”–,esdemostraràquesí quees
pot programar coses a Barcelona
durantaquestsdies.Elsanysenquè
la ciutat quedava deserta han que
dat enrere; avui ja existeix un pú
blic per a una oferta cultural agos
tenca, sens dubte una assignatura
que laciutat teniapendent...
“Nosaltres ja fa quinze anys que

obrim per vacances”, va puntualit
zar en roda de premsa Joan Mas,
directordelMas iMasFestival que
just avui arrenca a Barcelona (veu
reagendaa lapàgina36). “Laciutat
necessita tenir commés espaismi
llor –va dir–. Nosaltres hem acon

seguit arribar als 40.000 especta
dors amb els més de cent concerts
que programem a l’agost. I és cert
que al Mas i Mas ve un públic més
localqueestranger.El turismebus
ca sobre tot l’arquitectura, i va al
Palau i al Liceu per aquest motiu.
Però hem de lluitar perquè Barce
lona no sigui només un museu ar
quitectònic i un lloc de borratxera.
Quelagentvinguiaveurealtresco
ses.Que apreciïn la ciutat per la se
va oferta musical i d’arts escèni
ques, iquenos’acostinalMas iMas
noméspel flamenc”.
Ara l’ambició és portar també el

turista al Teatre Grec, a aquestes
flamants Nits d’agost que comen
cen el dia 4 amb l’anunciat concert
de Chano Domínguez i Mariola
Membrives. Parlem d’una produc
ció pròpia delMas iMas que uneix
al consolidat pianista del flamenc
jazzamblacantaoradelmoment.
Ara bé, “la feina que s’ha de fer

ambelsectordel turismecomporta
un temps”, apunta Joan Mas. “Fa

anysquenosaltreshoduematerme
amblasalaTarantos, iarahemcon
vidat els agents a la inauguració de
les Nits d’agost perquè vegin l’es
pai, de manera que els fruits, en
aquestsentit,esveuranengranpart
l’any vinent. Turisme Barcelona
ensestàajudant.Demoment tenim
mésomenysun10%deturistes”.
L’Ajuntamentparticipaenla fes

ta amb 300.000 euros procedents
de la taxa turística, que per a Coll
boni “tambéhaderetornara laciu
tat en forma d’oferta cultural”. Són
per costejar l’espai en què se cele
braran els 15 espectacles que han
programat entre tres socis: Mas i
Mas,Focus iBitò.Totsellsvana ta
quilla,aixíquetambés’hanllançata
atreureunpúblicambganesdefes
ta. Per exemple, elsMamboJambo
i la seva mescla de rock i rhythm
andbluesesfarancàrrecdelanitde
clausura, el 4 de setembre, o els
BrodasBros amb les acrobàciesdel
seuxoudesoul,funkihiphopCon
certConcepte (5d’agost).

Però no tot serà música i ball: la
penetrant veude l’actorLluís Soler
en solitari serà l’aposta pel teatre
nu, que també tindrà la seva opor
tunitat al Teatre Grec. Soler resca
tarà la seva interpretació d’El
Compte Arnau de Josep Maria de
Sagarra, adaptant un miler de ver
sosqueaniràesgranantenunexer
cici de síntesi i de substància dra
màtica (dia 6). “Em sento com un
conilletd’índies,perquènocompto
amblamúsicaoelball,quesónllen
guatges universals. Però és veritat
que no vaig entendre mai com un

espai com el Teatre Grec quedava
tancata l’estiu”,deia l’actor.

El dia 8 serà el torn del gòspel,
ambTheGospel Viu Choir, una de
les formacions més notables en
l’àmbit europeu i sorgida d’aquí. El
dia 10 serà la coreògrafa flamenca
Eva Yerbabuena la que presenti el
seuApariencias juntambmitjadot
zenadeballarins.L’11tocaranMor
gan, pop d’autor sorgit de Barcelo
na; el 12, laBarcelonaGipsyBalkan
Orchestra; el 22 serà moment de
tango amb el Projecte Piazzola
d’Elena Roger i Escalandrum
'3001’; el 24 s’escoltarà el musical
Rent en concert; el 26 actuarà el
MagLari; el 27AndreaMotis; el 29
PacoIbáñezviatjaràpelMareNos
trum,i,elsdies1i2desetembre,s’hi
celebraran lesgalesdedansa Ibsta
ge, ambgransestrellesdelballet.
“Hemintentatquetantl’especta

dorlocalcomeldeforatinguiunre
flex de la creació que es fa aquí”, va
dir Pere Pons, director artístic del
Mas iMas.c
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Els Brodas Bros en una actuació de fa dos anys

REDACCIÓ Figueres

Girona acollirà el VII Festival In
ternacionaldeCircque,finsara,se
celebrava a Figueres, després de
lesdesavinencesentreelsorganit
zadors i l’ajuntament d’aquest
municipi. La cita serà del 22 al 26
de febrer i les carpes s’instal∙laran
a laDevesa.
Les 30.000 entrades es posaran

alavendaapartirdel3d’agost, toti
que el públic d’anteriors edicions

hi tindrà preferència. El festival
oferirà 24 actuacions inèdites a
Europa.
L’equip de governmunicipal de

Figueres, que presideixMarta Fe
lip (PDECat), va reaccionar ahir
amb una duresa inusitada davant
lanotícia i, desprésdequalificar la
decisió de “molt trista”, va culpar
ne l’oposició, que s’havia mostrat
crítica amb la condició imposada
pels organitzadors de supeditar la
continuïtat a la creació d’un mu

seu a la Casa Nouvilas. Felip, que
ja governa en minoria, es va que
dar sola en un ple municipal per
decidir el futur del festival i del
museu. Tot i això, l’alcaldessa de
Girona, MartaMadrenas, del ma
teix partit que Marta Felip, ja ha
dit que el seu ajuntament no està
en disposició de “posar diners per
ferunmuseu”.Perlasevabanda,el
promotordelfestival,GenísMata
bosch,haoptatperatribuir aquest
canvideseua la tramuntana.c

Girona substitueixFigueres coma
seudel Festival Internacional deCirc


