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Cesc Csadesús presenta les produccions locals
del Grec 2019

  By  Teresa Bruna  - 1 de Juny de 2019  0

El director del

Festival Grec,

Cesc

Casadesús,

ens ha volgut

posar la mel a

la  boca a un

mes vista,

presentant-nos

sis dels

espectacles

programats,

agrupats per

ser creacions

de “talent

local i,

majoritàriament, de companyies. Són projectes als que des del Grec volem donar suport amb la

voluntat de recolzar i donar a conèixer un producte que neix de gent de casa, perquè pugui tirar

endavant i girar”,  ha dit el director, que ha reiterat que, a més, “ens agrada molt la varietat i són

tots molt diferents!”

S’han presentat Paradisos oceànics, amb Mercè Arànega i Paula Blanco, dirigides per Mònica Bofill; 

Wanted, de la companyia Societat Doctor Alonso;  In Wonderland, de Alícia Gorina;  Así bailan las

putas, de companyia Sixto Paz Produccions; Richard III. And They’ve Never Heard Of Love, amb

Bárbara Mestanza, Paula Ribó i Jason Trucco i Un dia qualsevol, amb Oriol Tarrasón i Les

Antonietes. Casadesús ha remarcat i agraït també la participació de les sales que els acullen, que són

Teatre Akadèmia, Espai Lliure, Escenari Joan Brossa, La Gleva Teatre i La Villarroel.

Casadesús presenta les produccions catalanes del Grec 2019

Crítiques Express

‘El temps que no tindrem’: amors que
marquen la vida

 

Doncs per poc temps, vosaltres encara sou a temps de
recuperar la musical Trilogia de l'Amor d'Alícia Serrat que
conclou amb aquest lliurament dedicat a aquella...

Ramon Oliver - 21 de Maig de 2019

‘Jacuzzi’: secrets inconfessables de
l’alcaldessa del poble

21 de Maig de 2019

‘El gran mercado del mundo’: la fira de
la fe

21 de Maig de 2019
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Doncs anem-hi, per ordre d’arribada!

PARADISOS OCEÀNICS, de Aurora Bertrana

Teatre Akadèmia, del 3 al 7 de juliol

Casadesús havia explicat que, en aquesta edició, el Festival Grec faria un viatge imaginari des d’Austràlia

als Estats Units. I Paradisos Oceànics l’inicia. L’autora, Aurora Bertrana, era una dona inquieta per

conèixer altre mons. Va viatjar al Pacífic als anys 20, des d’on enviava articles que publicaven revistes

catalanes. “Ho hem centrat en la dona i el seu viatge, posant la mirada en una societat en

decadència que havia perdut caràcter a causa de la colonització.” La protagonista és ella mateixa,

però “a través de l’Aurora expliquem les històries de quatre dones de la Polinèsia, sense

barrejar-ho amb la seva biografia.” Una biografia fascinant, ja que es tracta d’una dona de primers de

segle, un temps en què el territori era dels homes. Una dona que lluita per fer el que ella vol. Casadesús

la coneix bé: “Viatja sola a la Polinèsia i al Marroc, no es rendeix mai, té ganes de viure per

poder escriure… Quan torna, ha esclatat la Guerra Civil i marxa a l’exili, on té problemes amb

els sogres perquè són de dretes! Era filla de Prudenci Bertrana. Primer no ho deia però al final

van acabar escrivint un llibre junts.”

El llibre original és la seva biografia a partir dels 8 anys, quan s’escapa de casa per anar a veure el mar.

“És una dona amb una visió del món plena de ironia i vivències. No ens interessa tant com a

biografia sino els seus punts de vista.”  Paula Blanco i Mercè Arànega donen veu a l’Aurora.

La Paula ens parla del muntatge: “No fem massa esment del pare, volem centrar-nos en ella i

descobrir-la. Tenim dues Aurores, que reflexionen mútuament sobre el fet de viure. Hi ha una

dualitat conscient. Es barallen entre elles, una vol veure el món i l’altra té més l’instint

d’escriure.” L’adaptació la signa Josep M. Fonalleras.

Casadesús ha recordat que avui precisament comença el Club de Lectura Grec a la Biblioteca Francesca

Bonnemaison i que es llegirà Paradisos Oceànics, conduïda per Jenn Díaz  Es repetirà  divendres 28 de

juny, a les 19 h.

………………………………………………………………

WANTED, de Societat Doctor Alonso

Pl. Margarida Xirgu, del 4 al 18 de juliol

Aquest no és un espectacle convencional. “Necessitàvem dos cow-boys, ja que el Grec viatja als

Estats Units!”, apunta Casadesús. I la Societat Doctor Alonso es van inventar dos cow-boys que es

passegessin per tots els àmbits del Grec i fins i tot, a fora. Que te’ls puguis trobar per sorpresa. Un és un

conspirador i l’altre, està tronat. A partir del dia 4 ens els trobarem a llocs com els vestíbuls dels teatres,

pel carrer, a la Pl. Margarida Xirgu, al bar… Ens obriran portes, ajudaran al que calgui… “Explicaran els

valors dels cow-boys, del Somni Americà, faran batalles a la plaça… Passaran 15 dies passejant

pel Festival i farem concursos per Instagram, que ja anirem informant.”

Parteix d’una idea de Tomàs Aragay i Pau Faus, amb direcció i dramatúrgia de Sofia Asencio i Tomàs

Aragay. Els cow-boys són Hipólito Patón i Txubio Fernández.

………………………………………………………………

Alícia Go

DS

01

100% Toni Moog

Març 21 - Juny 2

Club Capitol/Sala Pepe Rubianes
Barcelona

DS

01

Oh, mami

Abril 6 - Juny 16

Teatre Borràs
Barcelona

DS

01

Les noies de Mossbank Road

Abril 25 - Juny 22

La Villarroel
Barcelona

DS

01

La Sireneta

Abril 27 - Juny 16

Teatre Gaudí
Barcelona

DS

01

Jacuzzi

Abril 27 - Juny 3

Sala Flyhard
Barcelona

Per teatralnet - 16 de Juliol de 2018

Hamilton: rapejant l’excitació que
provoquen les obres mestres

Darrers dies

Veure més…

Blogs Opinió

“Estàs excitat?”, et pregunta amablement l’empleat del
Victoria Palace Theatre de Londres que va reordenant
la llarga cua …

Dolors
 

Crític: Andreu Gomila Mitjà: Time Out Capítols I i II Per
començar, no està gens malament 'Dolors'. Sap què vol imitar
i com fer-ho, tenint en compte...

Albert Martí Panadès - 30 de Maig de 2019

La partida d’escacs

28 de Maig de 2019

Ricard III

28 de Maig de 2019
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IN WONDERLAND, de Alícia Gorina

Teatre Lliure – Espai lliure, del 5 al 7 de juliol

Autora i directora del text, l’Alícia ha recordat la gran obra que va fer amb l’Àlex Gorina, Watching

Peeping Tom: “M’han preguntat moltes vegades si faria una segona part, de manera que el

meu pare vagi explicant pel·lis… Però era una peça única, molt personal. I al final ho he fet,

perquè em va venir la necessitat de fer una mena de investigació en la mateixa línia, però sobre

la meva mare. Però no he repetit la formula, volia fer un díptic que seguís explorant els límits de

l’autoficció, aquest cop a partir de la professió de la meva mare”, diu. Explica que la mare és

psicòloga i que ella recorda “el pes que em va suposar de petita i de joveneta estar sempre

rodejada de psicòlegs, psicoanalistes i psiquiatres, que eren tots els seus amics. Em sentia

psicoanalitzada a cada moment!”

Pel que fa al títol, té a veure amb ella. Diu que “el personatge de Alícia al País de les Meravelles

sempre m’ha acompanyat. De petita em feien bromes o acudits amb el nom… A mi no

m’agradava gaire, preferia Peter Pan!”, comenta.

Per crear l’obra, va demanar a quatre psicoanalistes que fessin una anàlisi d’ella mateixa, a partir del seu

treball com a directora. “El punt de partida són tots quatre investigant el meu treball, i els

convidem a que expliquin les conclusions.” Els ‘psicòlegs ‘seran Anna Alarcon, Juan Bellido, Elena

Fieschi, Carme Garcia i Anna Romagosa.

L’Alicia diu que no ha estat un procés normal de dos mesos sinó de molts més: “I no els hem deixat

que es comuniquin entre ells! També hem fet moltes reunions i, un cop acabat, intentem

construir un espectacle escènic.” Albert Arribas, un enamorat de Watching Peeping Tom, ha fet la

dramatúrgia a partir de tots els resultats. Ho explica així: “Watching Peeping Tom és una delícia, és

un dels espectacles que més m’han fascinat dels últims 5 anys, impossible d’explicar, amb

milions de capes… Aquí hi ha un exercici narcisista, de autoanàlisi… Però l’Alícia ho fa amb

honestedat. L’obra dialoga amb Peeping Tom i, a més, aquí l’espectador té un rol actiu que no

puc explicar…”

Doncs hi hem d’anar, no?

………………………………………………………………

ASÍ BAILAN LAS PUTAS, de Companyia Sixto Paz

Escenari Joan Brossa, del 5 al 14 de juliol

Pau Roca, un dels fundadors de la companyia i director de l’espectacle, explica que “és una història

que va començar després que tots els Sitxos llegíssim el llibre M’estimes i em times, de Júlia

Bertran.” Un volum que posa en qüestió l’amor romàntic, la cultura monògama, la família tradicional i

tot els rols sexistes que regeixen la nostra vida: “No era un llibre corrent. Li vam preguntar si tindria

sentit parlar-ne i ens va dir que si, però que  també tindria sentit fer una relectura del twerking,

considerat fins ara un ball patriarcal que denigra les dones. La Júlia el practica i ens va posar en

contacte amb la seva professora, l’Ana Chinchilla”, continua en Pau.

La Júlia va escriure el text en un moment especial de la seva vida, que la companyia no ha volgut

recrear: “Ella necessitava buidar, i feia dibuixos perquè hi va trobava alguna cosa terapèutica. El

llibre és una aproximació vivencial a un moment revelador de la vida d’una persona i de com

aquesta revelació pot servir, humilment, per millorar la societat.”

Més

Més

Per teatralnet - 7 de Juny de 2018

Una de talents emergents…amb reafirmació dels
ja consagrats

Més

Per teatralnet - 24 de Maig de 2018

Jazz diví, pors internes, enginy esmolat i clàssics
que es perden pel camí

Més

Per teatralnet - 27 d'Abril de 2018

Doncs si us sembla, comencem justament pel primer
apartat; pel talent emergent d’un jove autor que, amb
unes …

Temps salvatge, l’amenaça que sembla externa i
el perill que ve del teu interior

Recordeu la piscina pública …

El destí és el destí. I estava escrit que –mentre el
drama polític segueix marcant el nostre dia …
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Creació col·lectiva de Júlia Bertran, Ana Chinchilla, Jan Vilanova i Pau Roca, que interpreten Bertran,

Ana Chinchilla, recreant una classe de twerking davant del públic i tot el que, en realitat, pot arribar a

inspirar. “La vam contactar perquè era professora, però passat un mes d’assaigs, ens hem

adonat que l’Ana és molt potent. Ens ha anat seduint, hi va haver un moment en què anàvem a

fer una obra sobre ella! És molt generosa. I al final, fa de més coses que de profe…”, conclou en

Pau.

………………………………………………………………

RICHAR III OR THEY DONT KNOW ABOUT US, de

Bàrbara Mestanza i Paula Ribó

RICHAR III OR THEY DONT KNOW ABOUT US, de Bàrbara Mestanza i Paula Ribó

La Gleva Teatre, del 6 al 14 de juliol

És la història de dues actrius que no podien més davant la situació límit que s’estava vivint a Catalunya,

“i ens vam gastar els diners per anar a Los Ángeles a escriure una sèrie. Després vam anar a

Nova York i allà vam conèixer l’artista multidisciplinar Jason Trucco i ens vam enamorar tots tres.

Vam passar una nit de bogeria i en va sortir una obra que parlava de l’odi profund que tenim a

Shakespeare”, explica la Bàrbara. Això va passar quan van anar al Teatre Experimental més antic de la

ciutat, La Mama, on deixen lloc als creadors locals perquè hi facin els seus treballs. “Va ser la treva

correcta perquè Nova York és una ciutat que t’obre les portes amb generositat. I aquesta

possibilitat reconnecta els inicis de Nova York amb el Shakespeare d’avui.”

Aquesta és una coproducció internacional entre el Grec Festival, Amici Miei Produccions, Teatre La

Gleva, La Mama Experimental Theatre i Inconvinience Store.

“Nosaltres sentíem la necessitat de treballar i de poder encarnar altres tipus de dona. I Jason

va tenir la idea de parlar de Ricard III, el gran villano de la història. L’obra presenta dues

catalanes que, en mig de tot el sarau del procés, marxen als EUA per crear un Ricard III a la

seva manera. Aquest és el punt de partida. És un comèdia i, a més, un musical!”, diu la Bàrbara. I

explica que, des del principi del procés de creació hi ha hagut canvis, com ara el del títol “que ens ha

permès fer una troballa creativa i deixar-nos portar fins al límit.”

En la versió que n’ha sortit es pregunten si el Somni Americà existeix i quina relació té amb el somni

català: “En Richard III hi és… però bàsicament és el nostre recorregut Los Ángeles – Nova York

– Barcelona, amb part biogràfica i part inventada. Juguem amb el públic que forma part de

l’obra i, al final, d’una manera molt activa. Juguem amb molts espais diferents. Un il·lustrador

està dibuixant tot el que l’obra suggereix a nivell pictòric sobre una tela en blanc, i nosaltres hi

anirem afegint bogeries! També parla de les contradiccions entre històries antigues i dones

joves…  Nosaltres mateixes hem composat els temes musicals.”

L’espectacle, que interpreten Bárbara Mestanza, Paula Ribó, Eduard Tudela i Eugene The Poogene,

està dirigit per Jasob Trucco. S’estrenarà al Grec i després viatjarà a Nova York i es podrà veure a La

Mama Experimental Theatre. L’espectacle és parlat -i cantat- en anglès un 90%, però està tot subtitulat.

………………………………………………………………
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UN DIA QUALSEVOL, de Oriol Tarrasón

La Villarroel, del 10 al 29 de juliol

És un espectacle original i necessari, que se centra en la vellesa, en el sentiment que els pares es van fent

grans, que els avis ja no hi són… Abans que marxin, l’Oriol Tarrasón es pregunta: “Què passaria si es

reinventessin? Vaig proposar la idea al Cesc Casadesús i va dir que si! És una comèdia sobre la

vellesa, un moment en què la vida es va fent gris, en què arriba a la tardor… que ens fa com

por. Per això fem una obra vital, que neix de l’impuls de tornar a néixer. Tothom és guapo als

20 anys però després… no és tan fàcil!”, explica l’autor.

L’espectacle gira al voltant de “si, quan ets gran, tens les mateixes ganes i energia que abans i

encara no et fa mal l’esquena. I de què passa si, en aquests moments, els familiars més joves

prenem les decisions per ells. He volgut parlar de les ganes de viure.” La protagonista és la seva

àvia, la Marta -a qui també dedica l’espectacle-, que quan es va fer gran es va voler fer dir Solange

perquè era un nom més jove. l’interpreten Imma Colomer, Pep Ferrer, Quimet Pla i Annabel Castan

(infermera), dirigits per Oriol Tarrasón.

Imma Colomer és Solange: “Estic molt contenta de treballar amb companyies joves! L’obra és

una comèdia. La Solange acaba d’enviudar i decideix tenir temps per a ella. La seva filla la

reclama per viure amb ella però la Solange encara se sent forta i sempre ha decidit pels altres.

Potser s’equivoca, però diu: Sóc vella però em sento viva!“

L’obra passa en una Residència i, a més dels protagonistes, hi ha un grup d’uns 10 avis que entraran i

sortiran per donar sensació de temps i de Residència, en col·laboració amb la Caldera. Tarrasón explica

que l’espai escènic “és un espai que permet que la imaginació flueixi. És senzill i realista.”

LA VOLUNTAT DEL GREC D’AJUDAR LES COMPANYIES

Una vegada presentats els espectacles (que, en realitat són al votant de 15, afegint les de circ i dansa)

Casadesús confirma decisió del Festival de “recolzar els projectes de companyies, que ho són totes.

Darrere el projecte de Alícia Gorina hi ha Indigest, la Paula i la Bàrbara són també The

Mamzelles… Com a Festival hem d’apostar per la gent amb iniciativa que, malgrat les

dificultats, vol tirar endavant i són capaços de construir un material molt valuós. Hi ha una

petita llavor que, si tots la recolzem, pujarà el nivell del teatre del país i estarem fent millor la

nostra feina com a festival públic. I a més, m’agrada molt la diversitat!”

En aquest sentit, Pau Roca ha assegurat que “és cert que en Cesc sempre ha tingut la voluntat

d’ajudar companyies com les nostres. Fins al punt que, quan penses en alguna cosa arriscada,

ja penses en el Grec! I gràcies al seu recolzament, treballes amb més confiança i ganes de tirar

endavant.”

 L’Alícia Gorina també ha volgut agraïr el suport del Grec “per tirar endavant una cosa una mica

surrealista com la meva. I a més, tenim una mica més d’escenografia.” Explica que transcorre en

un espai de conferència-taula rodona “però passat de voltes. I gràcies al pressupost del Grec,

tothom ha pogut obrar una mica millor.”

I Annabel Castan apunta que “els diners serveixen per cuidar millor els actors.

 “El percentatge que aporta el Grec gira al voltant de 1/3 part del pressupost, les sales aporten

una altra tercera part… però depèn de la producció”, conclou Casadesús.
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