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Un moment de Xenos, d’Akram Khan. JEAN LOUIS FERNANDEZ / FESTIVAL GREC

El Grec perd un 6% de 
públic i ajustarà l’oferta
El festival, que ha aplegat 114.281 assistents, reduirà el 
nombre d’obres i d’espectadors per “cuidar els artistes”

El festival Grec va tancar ahir la 42a edi-
ció amb 114.281 espectadors, un 6% 
menys que l’any passat. Es tracta d’una 
reducció lligada, en part, al fet que 
aquest any s’han programat menys es-
pectacles (se n’han fet 84, mentre que el 
2017 van ser 102) i que respon al model 
de festival que vol impulsar el director, 
Cesc Casadesús. “Reduir espectacles i 
espectadors és bo, perquè ens permet 
cuidar els artistes i la producció local”, 
afirma Casadesús, que defensa que 
“aquest any, artísticament, el festival ha 
pujat un graó”.  

Les propostes del Grec situades als 
teatres de Montjuïc són les que han tin-

gut, en termes generals, més bona rebu-
da. En total, els muntatges ubicats en 
aquest espai han tingut un 89% d’ocu-
pació, una xifra mai aconseguida fins 
ara i que és deu punts superior a la de 
l’any passat. Entre les obres que han 
aplegat més assistents hi ha espectacles 
internacionals com Pine Smoke, de 
Cloud Gate Dance; Xenos, d’Akram 
Khan; Belgian rules, de Jean Fabre, i Mi-
nuit, de Yoann Bourgeois. Tots han tin-
gut entre un 98% i un 99% d’ocupació i 
han reunit al voltant d’un miler d’espec-
tadors excepte en el cas de Pine Smoke, 
que es va representar al Teatre Grec i va 
atreure més de 4.000 persones.  

La programació situada a la resta 
d’espais de la ciutat ha tingut menys 
ocupació que en anys anteriors (un 

El Cervantes 
vol impulsar 
les llengües 
cooficials

El nou director de l’Institut Cervantes, 
Luis García Montero, va prendre ahir 
possessió del càrrec amb un discurs en 
què va assegurar que treballarà per di-
fondre “les cultures de les nacionalitats 
i regions que integren la nació espanyo-
la”. Aquestes paraules segueixen la línia 
de les declaracions que va fer a finals de 
juliol després de l’anunci del seu nome-
nament. Aleshores García Montero va 
dir que el Cervantes entrava en una “no-
va etapa” en què s’impulsarien les llen-
gües cooficials. Per donar suport a 
aquestes afirmacions, l’Institut Ramon 
Llull va assistir ahir a la presa de posses-
sió del nou director. “Aplaudim el dis-
curs inclusiu i positiu de García Monte-
ro, però volem que es tradueixi en fets. 
Altres vegades ja hem sentit paraules en 
aquesta direcció i després no s’han com-
plert”, afirma el director de l’Institut 
Ramon Llull, Manuel Forcano, que diu 
que estan “cansats d’incompliments” i 
insisteix en la necessitat d’ampliar els 
pressupostos destinats a promocionar 
les llengües cooficials.  

Durant el seu discurs, García Monte-
ro va assegurar que “somia” a obrir cen-
tres de l’Institut Cervantes a Washing-
ton i Miami, com també estendre la di-
fusió del castellà a l’Àfrica subsaharia-
na i a l’Àsia. Per assolir aquests 
propòsits, el director va demanar al go-
vern espanyol “una mica d’oxigen no 
només per complir les tasques encoma-
nades, sinó també per tractar amb dig-
nitat el patrimoni humà de la institu-
ció”. García Montero va acabar el dis-
curs recitant el seu poema Un idioma, 
en què reivindica les paraules i diu que 
són “un lloc de resistència contra 
aquesta berganteria postmoderna i agò-
nica anomenada postveritat”.◆

TEXT  
N.J.

TEXT  
NÚRIA JUANICO

59,49%). Els muntatges locals amb més 
èxit de públic i de crítica han sigut Una 
gossa en un descampat, de Clàudia Ce-
dó, a la Sala Beckett; Vània, d’Àlex Rigo-
la, a la Sala Muntaner; Falsestuff, de 
Nao Albet i Marcel Borràs, al Teatre Na-
cional, i La plaza, d’El Conde de Torre-
fiel, al Sant Andreu Teatre. En aquests 
casos, les ocupacions se situen entre el 
84% i el 98%. 

Més funcions de cara al 2019 
“Els artistes locals han fet un salt en 
qualitat artística i en talent. Si això vol 
dir fer menys espectacles i menys es-
pectadors, l’any vinent anirem cap aquí 
si els polítics em deixen”, subratlla Ca-
sadesús, que treballarà perquè les pro-
postes programades “tinguin més pre-
sència, és a dir, més funcions al festival”. 
El director del Grec també precisa que 
s’ha reduït lleugerament l’edat mitja-
na dels espectadors (situada enguany 
en 42 anys) i que s’ha incrementat el pú-
blic local, xifrat en un 82% en aquesta 
edició (la passada va ser del 76%). A 
més, el Grec ha acollit activitats pa-
ral·leles gratuïtes que han reunit més de 
6.000 espectadors. Així mateix, el festi-
val ha venut 107.451 entrades, prop de 
3.000 més que l’edició del 2017. 

En paral·lel, Casadesús destaca que 
en aquesta ocasió hi ha hagut una apos-
ta més àmplia de produccions interna-
cionals i que el festival s’ha consolidat 
com “un agent actiu a la ciutat” a l’ho-
ra d’impulsar coproduccions. Per la se-
va banda, el comissionat de Cultura, Jo-
an Subirats, considera que el Grec és 
“cada vegada més referent i prescriptor 
d’espectacles internacionals impor-
tants” i posa èmfasi en la presència del 
públic jove que, diu, “cada vegada té més 
interès per ser-hi”. 

A banda de seguir impulsant un mo-
del de festival “amb menys paraigües i 
més discurs”, el director va avançar ahir 
per on aniran els trets la pròxima edició. 
El festival s’ha fixat enguany en l’Àsia i 
ha explorat el diàleg entre Orient i Oc-
cident a través dels espectacles progra-
mats. Seguint amb la idea de recórrer 
el món i tenint en compte que en aques-
ta edició el Grec ha arribat fins a Singa-
pur, Casadesús prepara per al 2019 un 
viatge escènic que arrencarà a Melbour-
ne, a Austràlia, i acabarà a Nova York, 
als Estats Units.◆


