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Cesc Casadesús, director del Grec, ha presentat aquest dijous els espectacles que, dins la
programació del Festival, arriben a diferents espais de la ciutat del 4 al 10 de juliol. Si us agrada
l'escena alternativa i/o avantguardista i/o de noves tendències, preneu bona nota perquè en
aquest curt espai de temps s'ha generat una mena de Festival dins del Festival. En menys d'una
setmana podreu veure l'Agrupación Señor Serrano, Teatro de los Sentidos/Tang Shu-Wing
Theatre Studio -que ja els hem teatral.net/ca/noticies/20750/teatro-de-los-sentidos-i-el-west-kowloo
n-cultural-district-al-grec#.WzdDmtIzaDI però hi són en el mateix espai de temps- El Conde de
Torrefiel, Macarena Recuerda Sheperd, Toberto Olivan Performing Arts, David Climent
(loscorderos s.l), Sònia Gómez, Pere Jou i Baró d'Evel. Casadesús, amb molta experiència al món
de la dansa i noves tendències, ha dit que "hi retrobo la gent que conec bé personalment perquè
ens hem trobat moltes vegades. Aquest és el Grec que m'agrada fer!"

Seguint l'ordre cronològic d'estrena, els dies 4 i 5 de juliol l'Agrupación Señor Serrano porta al
Lliure de Montjuïc Kingdom, una versió corregida i augmentada del seu llenguatge marca de la
casa, que ja ha mostrat la seva força al Grec en els tres espectacles anteriors Brickman Brando
Bubble Boom (Grec 2013), A House in Asia (Grec 2014) o Birdie (Grec 2016). En aquesta nova
producció, la companyia barreja amb esperit irreverent, plàtans, King Kong, consum, coreografies
virils, publicitat, punk-rock, supermercats, creixement, descontrol, expansió, multinacionals,
escassetat de recursos, cops d'estat, zoofília i "machotes morrejant-se en una festa sense fi",
prometen al programa de ma.

"És el resultat d'un procés de dos anys que ens ha sortit bé! Parlem del mite del King Kong, que té
una gana voraç i és invencible; del capitalisme...i dels plàtans, la fruita més barata del mercat, tot i
que l'hem d'anar a buscar a 5000 km, mentre la poma, dels nostres pagesos, és més cara." Així ha
presentat l'Àlex Serrano un esbós d'aquest espectacle que inclou tres relats construïts en la línia
de la companyia: amb projeccions de cinema "en un temps real efímer", més vídeo, ordinadors,
maquetes... "Després de 8 anys i 4 espectacles seguint un esquema, hem decidit fer un canvi i
aquest cop, ni en Pau (Palacios) ni jo no sortim a escena. No som actors, ni ballarins ni músics i,
per tant, les nostres capacitats són limitades. Ens venia de gust fer un gir i treballar amb un equip
gran de performers i amb música en directe", continua l'Àlex.

Kingdom és una creació a tres mans d'Àlex Serrano, Pau Palacios i Ferran Dordel, que interpreten
"un grup d'amics": Diego Anido, Pablo Rosal, Wang-Ping.Hsiang, David Muñiz i amb Nico Roig,
que també ha fet la composició musical. "Segueix sent cinema a temps real, però expandit. És un
espectacle més madur, la companyia ja té 11 anys i ja anem arribant a la maduresa.", conclou.

L'Antic Teatre acull els dies 4, 5 i 6 de juliol ¡Ay! ¡Ya! (Ai! Ja!), de Macarena Recuerda Sheperd. És
una peça de dansa amb tres intèrprets,"un exercici de la mirada sobre el cos, que genera un
univers on es poden contemplar una suma de cossos impossibles", explica Verònica Navas, de
l'Antic. Són 7 poemes visuals que ens porten a percebre la realitat de diferents maneres,
suggerides per la imaginació o amb efectes òptics que provoquen l'engany del sentit de la vista.
"Volíem estimular la imaginació. És un llenguatge senzill, no té normes, pensat també perquè ho
vegin els petits. Tampoc té text, no necessites experiències per disfrutar-ho, i té un significat obert.
Els colors, el vestuari -tan importants com el cos- , la perspectiva... tot plegat genera la illusió de



cossos diferents que porta el públic a pensar en altres identitats. És una peça contemplativa i
estimulant, amb un cert misteri," assegura.

Canviem de barri i anem cap al Sant Andreu Teatre on els dies 5 i 6 de juliol hi haurà El Conde de
Torrefiel amb La Plaza.

L' espectacle s'ha estrenat al Kunstenfestivaldesarts, de Brusselles, on han presentat també les
seves 4 creacions anteriors. L'obra trenca les barreres entre el text, la coreografia i les arts
plàstiques, en un intent de percepció subjectiva que parla de l'espai i del temps a partir de la idea
d'una gran plaça. L'espectador veu, doncs, una gran plaça plena de monuments i d'éssers
humans, protagonistes d'uns quadres vivents que ens illustren sobre el present i el futur, i sobre
una violència que no només forma part de la nostra vida quotidiana: és una força que porta movent
l'Univers des dels primers moments de l'existència.

Una persona singular es dirigeix als espectadors des d'una pantalla de televisió: "És una mica
violent, perquè ens imposa la publicitat i els polítics. Però no hi ha gaire conflicte. El conflicte està
en la ment", explica Tanya Beyeler, creadora d'El Conde de Torrefiel amb Pablo Gisbert.
L'interpreten Gloria March Chulvi, Albert Pérez Hidalgo, Mónica Almirall, Nicolás Carbajal,
Amaranta Velarde, David Mallols. "que també han collaborat i aportat idees i conceptes a la
creació."

La primera imatge de l'espectacle fa referència a l'atemptat a la Rambla, perquè mostra un altar
amb flors, que cobreix tot l'escenari. "No fem una referència oberta, només una imatge que invoca
i provoca lliurement.". Hi ha moltes imatges i situacions, és un viatge des del teatre a les persones,
sense cares, amb la idea d'eliminar la identitat i només valorar l'experiència." L'espectador haurà
de fer un exercici de imaginació ja que "és un quadre impressionista que ha de contemplar i
valorar. La plaça es un espai públic, de tots, al que poden participar o no lliurement, segons ho
desitgin.

Anem al Lliure de Gràcia on del8 al 10 de juliol hi haurà la companyia Baró d'Evel Cirk , que
presenten Là

I pugem al Grec a veure Cucuand Souvenir, de Roberto Olivan Performing Arts. Única funció: 6 de
juliol.

Arriba al Grec aquesta coproducció que es va estrenar al Sismògraf d'Olot del director artístic i
coreògraf, Roberto Olivan, per al qual compta amb la participació de diversos artistes
internacionals, a més de la seva companyia d'arts escèniques, R.O.P.A. - Roberto Olivan
Performing Arts, en una gran producció on la dansa i el circ contemporanis es fusionen amb la
tecnologia per explorar l'impacte que l'evolució tecnològica té en la nostra vida quotidiana. L'obra
ens convida a reflexionar sobre com hem deixat de fer servir la tecnologia per passar a viure-la i
com projectem el futur mentre construïm el passat. I és que la tecnologia i el pas del temps són
dos factors imparables i inalienables de la nostra societat. La velocitat dels fets i els canvis
constants, amb els seus avantatges i desavantatges, sembla que ens han portat a viure en una
mena d'absurditat, de terra de bojos o "cuculand", on irònicament la nostra genialitat ens permet
crear eines més eficients que mai per tornar enrere, sent alhora amos i esclaus de l'avanç
tecnològic.

L'obra és el resultat d'un procés d'investigació creativa on han intervingut la música electroacústica
de l'escultor de sons, Laurent Delforge; la illuminació escenogràfica de Romain Tardy, un dels
artistes visuals més importants de l'escena digital actual, i ballarins i artistes de circ: Manuel
Tiger/Héctor Plaza "Buba", Delia Ceruti, Luis García "Fruta", Dunya Narli, Chey Jurado, Akira
Yoshida, Tina Afiyan Breiova.

-----------------------------------------------------------------

I del 6 al 8 de juliol, David Climent, Sònia Gómez i Pere Jou mostren el resultat d'unir els seus tres
registres diferents a Nowhere in particular.

Climent, de loscorderos s.l, comença explicant: "la Sònia i jo ens vam confessar un dia que el
nostre treball ens provocava rebuig. I ens va semblar un bon punt de partida des de aquesta
incomoditat o llunyania i encara vam anar a buscar David Jou, per no barallar-nos!" Així, buscant



la diferència i investigant fins on els port, van començar treballant aquesta peça autobiogràfica de
tres persones diferents: '"Com si un dia estàs al metro, observes una persona que et crida l'atenció
per pensar que mai hi parlaries, però que un petit click pot arribar de cop i canviar-ho tot.",
continua Climent. I Jou afegeix: "Ens venia de gust veure fins on podíem arribar junts, sense
perdre la nostra identitat. Som tres persones llunyanes que trenquem el nostre primer moment de
rebuig, busquem una manera d'entendre'ns... i apareix la lluminositat!" La Sònia ho descriu com
"una celebració de la interacció humana, celebració per apropar-se al diferent, deixant els
prejudicis al darrere." Amb la fisicalitat i les onomatopeies anem veient com les tres persones vabn
trobant-se.

És una obra coral, sense paraules, amb una banda sonora que han creat ells mateixos. "S'acaba
generant una energia grupal i de comunitat. Per això diem que és un obra lluminosa, conclouen."

---------------------------------------------------------------

Aquest cúmul de propostes es concentra coincidint amb el Grec Pro, la setmana per a
programadors professionals, que se celebra del 4 al 8 de juliol. "Hi ha un gran interès per veure
totes aquestes companyies, que viatgen per tot el món als millors festivals, que agafen més avions
que metros!", diu Casadesús. I continua: "Hem preparat també un seguit d'activitats paralleles per
facilitar l'encontre i diàleg entre els programadors i les companyies. En venen més d'un centenar
d'arreu del món! Els hem convidat a assaigs, els farem una ruta turística i els mostrarem esbossos
d'alguns espectacles de l'any que bé..." Entre els projectes, aniran un dia a l'Antic Teatre a veure
l'Agnès Mateus, faran un dinar informal amb ells per compartir projectes, faran rutes per la ciutat...
"Ens ho estem currant! Fins un dia anirem a fer tapes al Mercat de Sant Antoni perquè estiguin
contents"!, apunta el director del Grec.


