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Primera fila ICULT

Festival d’Estiu de Barcelona

colonitza 

Barcelona

El Grec

MARTA CERVERA 
BARCELONA

E
l Teatre Grec, l’amfiteatre 
a l’aire lliure de Montjuïc, 
serà més que mai l’epicen-
tre del festival estiuenc al 

qual dona nom amb moltes més 
funcions de l’habitual. I alhora el 
Grec 2019 s’expandeix més que 
mai per Barcelona arribant a es-
pais que fins ara li eren aliens, 
com el Palau de la Música, les 
Drassanes i la sala oval del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya. El 
primer acollirà un espectacle de 
circ i música clàssica de la compa-
nyia australiana Circa; el segon, 
una revisió de l’històric Manes de 
La Fura dels Baus, i el tercer, un 
gran castell inflable de William 
Forsythe, apte per a totes les edats. 

El venerat conjunt de San Fran-
cisco Kronos Quartet, aliat amb l’ar-
tista visual del Poble-sec Alba Corral 
i alumnes de l’Esmuc, obrirà el 26 de 
juny el festival al Teatre Grec. El 
quartet especialista en música con-
temporània que ha treballat amb 
destacats compositors i artistes com 
ara Tom Waits i Laurie Anderson in-
augurarà una extensa programació 
amb 29 espectacles de teatre, 15 hí-
brids, 28 de música, 15 de dansa, 5 
de circ i 2 de cine. Tant la jornada in-
augural, amb entrades a 12 euros, 
com la clausura, a càrrec de la com-
panyia de teatre barcelonina Par-
king Shakespeare, comptaran amb 
preus econòmics per obrir al màxim 
la festa cultural de l’estiu a Barcelo-
na. I més enllà de la tarifa plana de 
15 euros per a menors de 30 anys, 
aquest any es posa en marxa el Grec 
Jove: 14 espectacles i activitats pa-
ral·leles pensades per atraure el pú-
blic a partir de 16 anys. 

La volta al món imaginada pel di-
rector del Grec, Cesc Casadesús, po-
sa la mirada en la cultura anglosa-

El festival estrena  noves ubicacions col·laboradores   
i programa 94 propostes amb talent local i internacional

xona, amb presència destacada de 
creadors de Melbourne i Nova York. 
«Aquest Grec ofereix un cartell 
únic, coherent i amb personalitat, 
en què cap des del més contempora-
ni a coses populars», va dir Casade-
sús durant la presentació, ahir. L’al-
caldessa Ada Colau va destacar per 
la seva part la paritat aconseguida 
per primera vegada en la programa-
ció i Joan Subirats, comissionat de 
Cultura, la imbricació més gran del 
festival públic a la ciutat. El pressu-
post és de 3,3 milions d’euros. 

 

MÚSICA 

Artistes únics 
i amb segell propi 

La música tindrà un gran protago-
nisme al Grec. La musa dels ritmes 
celtes Lorena McKennitt presentarà 
Lost souls el 9 de juliol i després vin-
dran altres destacades actuacions, 
com la del mestre del jazz Chick Co-
rea –amb una reinterpretació del 
seu disc clàssic My Spanish heart– i la 
de Mathew Herbert i el seu Brexit 
Big Band, que mostraran les can -
çons del disc creat per alertar de tot 
el que es perdrà amb la sortida d’An-
glaterra de la Unió Europea en un 
concert produït en col·laboració 
amb el Sónar. Destaca també una al-
tra d’original proposada de pop 
simfònic que permetrà escoltar ar-
tistes com ara Ramon Mirabet, Cla-
ra Peya, Alba Carmona, El petit de 
Cal Eril, Maria Arnal i Marcel Bagés, 
entre altres, amb acompanyament 
de la GIOrquesta. 

Efervescent i desinhibit serà l’es-
pectacle de Taylor Mac, artista queer 
que triomfa a Broadway i val la pena 
descobrir. Recalarà al Lliure amb un 
espectacle que condensa en tres ho-
res i mitja la història de la música 
popular nord-americana. 

TEATRE 

Primers espases 
d’aquí i de fora  

Més enllà de la tornada ja anuncia-
da de Peeping Tom al TNC, el Lliure 
acollirà alguns dels espectacles in-
ternacionals més potents, com l’úl-
tim del director Ivo van Hove, Tan 
poca vida, adaptació de la novel·la 
homònima de Hanya Yanagihara 
sobre l’amistat de quatre homes 
que creixen junts a Manhattan. O el 
monòleg que Isabelle Huppert pro-
tagonitza a les ordres de Bob Wilson 
a Mary said what she said, inspirat en 
el tràgica història de la reina dels es-
cocesos. De Madrid arribarà El car-
tógrafo, obra de Juan Mayorga sobre 
l’oblit protagonitzada per Blanca 
Portillo i José Luis Pérez. Entre les es-
trenes en destaquen dos a la 
Beckett: Amor Mundi, de Victoria 
Szpunberg, autora resident, i Cançó 
per tornar a casa, de Denise Des-
peyroux, a càrrec de T de Teatre. 

Valenciana (La realitat no és suficient), 
el nou de Jordi Casanovas, entorn 
del crim d’Alcàsser, es veurà al Go-
ya. Emma Vilarassau protagonit-
zarà Casa de nines, 20 anys després, diri-
gida per Sílvia Munt al Romea, i Pe-
re Arquillué encarnarà aquest Fals-
taff modern a Jesuralem, àcid drama 
de Jez Butterworth que dona pistes 
sobre la cruïlla en la qual es troba 
Anglaterra. Arribarà al Teatre Grec 
en coproducció del Romea i el Cen-
tre Dramàtic Nacional dirigida per 
Julio Manrique. 
 

HÍBRIDS 

Propostes originals  
i agosarades  

Els amants de les sensacions fortes 
tenen on elegir en aquest apartat 

 Sydney Dance 
Company. ‘Ab [intra]’. 
Mercat de les Flors. 
Del 2 al 4 de juliol.

Isabelle Huppert. 
‘Mary said what she 
said’. Teatre Lliure. 
21 i 22 de juliol.

‘Backbone’. Circ 
contemporani. 
Teatre Grec. 
12 i 13 de juliol.

‘NIGGA’, de Nora 
Chipaumire. 
Sala Hiroshima. 
9 de juliol. 
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deesi

M’
agrada molt el de-
bat –i em fa gràcia 
la irritació– sobre 
la moda (que ja fa 

uns anys que dura) de les versions 
en imatge real dels clàssics ani-
mats de Disney. I m’agrada per-
què és bastant més ric del que 
sembla. L’expectació per la immi-
nent estrena d’El rey león (19 de ju-
liol), el tomatòmetre simètrica-
ment dividit davant de Dumbo o la 
conya a propòsit de les pintes de 
Will Smith a la també immediata 
Aladdín (24 de maig) són més que 
respostes automàtiques a una de 
tantes –i tan òbvies– maniobres 
de mercat dels grans estudis. 

D’aquesta conversa, d’aquesta 
irritació i d’aquesta broma sor-
geixen temes interessants. El 
meu favorit és la nostra actitud 
com a espectadors: ¿rebem aques-
tes propostes amb curiositat i/o 
entusiasme? ¿O les esperem amb 
desconfiança, fins i tot quan es-
tan firmades per Tim Burton, Jon 

Favreau o Guy Ritchie? Sincera-
ment, crec que aquesta nostàlgia 
que tant ens costa treure’ns de so-
bre i la sensació d’estar davant 
un producte oportunista i, d’al-
guna manera, efímer ens fa rebre 
aquestes versions amb recel. 

Un altre tema estimulant té a 
veure amb el que esperem d’elles. 
Un amic m’explicava fa uns dies 
que al sortir de veure Dumbo, el 
grup de gent amb què anava es 
va mostrar decebut perquè la 
pel·lícula no s’assemblava gens a 
la de dibuixos. És una anècdota. 
Però tant aquesta anècdota com 
el cert repudi a les lectures més 
lliures i connectades amb els 
temps (penso en Maléfica) porten 
a preguntar-se si el rebuig del 
que és nou té sempre una base 
(està clar que aquestes actualit-
zacions poden ser oportunistes i 
desafortunades) o si som més 
conservadors com a espectadors 
del que pensem. Un altre 
assumpte que activen les revi-
sions d’aquests contes és la di-
ferència –jo diria– generacional 
que marca el CGI: és fascinant 
comprovar com el que per a al-
guns pot ser la cosa més lletja del 
món, per a d’altres és un tipus 
d’imatge en la qual troben l’es-
pectacle, l’emoció i la bellesa. H

La teva infància  
en CGI

Desirée   
De Fez

La nostàlgia  ens  
fa desconfiar de les 
versions en imatge 
real de tòtems Disney

d’espectacles en què les fronteres ar-
tístiques entre gèneres s’esvaeixen. 
D’una banda hi ha el debut de la co-
reògrafa de Zimbàbue Nora Chipau-
mire amb un ferotge tríptic crític i 
amb denúncia política a la Sala Hi-
roshima: inclou #Punk, 100% Pop i 
NIGGA. També en aquesta sala es pre-
sentarà un altre dels creadors singu-
lars de l’escena novaiorquesa, An-
drew Schneider, amb Youarenowhere. 
El provocador Rodrigo García torna 
amb la seva nova aposta, Enciclopedia 
de fenómenos paranormales Pippo y Ri-
cardo, a la sala Ovidi Montllor del 
Mercat. I les noves generacions po-
dran descobrir els orígens de La Fu-
ra amb Manes, que es veurà a les 
Drassanes, un espectacle de masses 
en comparació amb la minimalista 
aposta de Verónica Navas Ramírez a 
La Ciudad, un joc íntim per a nou es-
pectadors que reflexiona entre les 
arts en viu i en diferit. 

 
CIRC 

Força física 
i poesia visual 

El Teatre Grec acollirà Gravity & 
Other Myths, companyia australia-
na capdavantera, amb Backbone, un 
espectacle d’acrobàcies impossibles 
basat en la força física i mental. 

I el circ més poètic de Baró d’Evel 
s’assentarà al Lliure amb Falaise, un 
pas més en aquesta interacció entre 
l’humà i l’animal que portem dins. 

 
DANSA 

En clau actual 
i contemporània 

Dues potents companyies debuten a 
la ciutat. La Sydney Dance Compa-
ny, que dirigeix el català Rafael Bo-
nachela, estrenarà la seva última 
peça, Ab [intra]. I la canadenca Ballet 
BC de Vancouver presentarà un pro-
grama triple firmat per tres co-
reògrafes: To this day, d’Emily Mol-
nar, directora artística d’aquesta 
sorprenent companyia; Bedroom 
Folk, de Sharon Eyal, i Sol Echo, de 
Crystal Pite. Molt diferent i més ín-
tima és la proposta de Cesc Gela-
bert, coreògraf i ballarí incombusti-
ble: Framing time. Està inspirada en 
les meditatives Triadic Memories de 
Morton Feldman intrepretadas en 
directe per Pedja Mizijevic en 
aquest muntatge dirigit pel llegen-
dari Baryshnikov. 

El to d’aquesta peça no té res a 
veure amb la grapa de l’estil de Kyle 
Abraham, líder d’Abraham In Mo-
tion, coreògraf americà les intenses, 
sensuals i provocadores peces del 
qual –basades tant en el ballet com 
en les danses urbanes– no deixen 
mai indiferent.  

I quant a experiments singulars, 
no s’han de perdre el que prepara 
Sol Picó amb la Banda Municipal de 
Barcelona o el que prepara Ma-
riantònia Oliver, Las muchísimas, una 
coreografia ballada per 17 dones 
d’entre 62 i 76 anys entregades a un 
desafiament total. H

Taylor Mac. ‘A 24-

Decade History of 

Popular Music’. 

Lliure. 10 i 11 de juliol.

FOTOS CEDIDES PEL FESTIVAL GREC

Cesc Gelabert,  

a ‘Framing time’. 

Mercat. 24 i 25 de juliol.

‘Tan poca vida’, dirigit 

per Ivo van Hove.  

Teatre Lliure.  

3 i 4 de juliol.
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