
Aquest any, el Festival Grec es reinventa i durarà tot lany!
original

Roda de Premsa del Grec 2020

La 44a edició del Festival Grec ja és una realitat. Aquest matí s’ha presentat als mitjans amb
la presència de l’alcaldessa Ada Colau, el tinent d’alcalde  Joan Subirats i el director del
festival, Cesc Casadesús, que ens l’ha explicat de bat a bat. La trobada ha tingut lloc al
Palau de la Virreina i s’ha fet alhora presencial i virtual, el que ens ha injectat un alè
d’esperança i il·lusió davant el futur. Serà, com sempre, difícil de resumir perquè ha durat més
d’una hora i no s’han entretingut amb ‘palla’. Anirem primer al Festival i, més endavant,
explicarem detalls concrets, intervencions, pressupostos, etc. Som-hi, doncs!
El Grec 2020 presenta en total 108 propostes  i es reinventa en tres formats: El Grec
Presencial, al Teatre Grec i a altres equipaments de la ciutat amb  48 espectacles; De Grec a
Grec, que s’anirà fent des del 30 de juny d’enguany fins al juliol del 2021 amb 24
propostes que ara són impossible d’estrenar però que  “així s’aniran fent”, a més de
produccions no acabades que es presentaran en work-in-progress,  i el Grec en Obert, que
acollirà 36 ofertes més, aquest cop a les xarxes. “El gruix del Festival seran produccions
locals i contemporànies.
Alguns espectacles internacionals previstos passen directament al Grec 21, però la gran
majoria s’escamparan per la temporada al De Grec a Grec. Tindrem Grec tot l’any!”,
afirma Casadesús, que també ha destacat que  “no volem renunciar als ‘nostres viatges’ i
enguany el Grec dialogarà amb l’Amèrica Llatina. Ho hem classificat en quatre
recorreguts que es reflecten als 4 cartells de forma reconeixible: la Màgia, la Festa, la
Revolta i la Natura. I també hi haurà un espai per a el Covid, que parla de la vida i la
mort.”
Pel que fa als gèneres, tenim una programació  “molt potent de música, ja que té menys
problemes de proximitat que les arts escèniques.” Amb tot:  “el teatre s’escola per arreu:
al carrer, a la ràdio… Tothom ha mostrat una creativitat increïble!”,  destaca el director. I la
dansa viatja als museus, treballant un concepte ‘espai-temps’  en format de instal·lació o
individuals.
Una notícia importantíssima és que  les entrades per al Grec presencial costen 15 euros, i 5
€ les reservades a un públic familiar. “La cultura és un dret i hem de treballar perquè
pugui ser-ho. Des de les institucions públiques intentarem que la cultura no sigui
elitista”, ha dit Joan Subirats.

Entrada a la Virreina, per a la Roda de Premsa

I també important perquè ningú tingui por: el Grec ha encarregat una auditoria permanent  que
vetllarà el compliment en tot moment de les condicions imprescindibles per a la seguretat dels
espectadors, artistes i personal tècnic que el fan possible: desinfecció, aforament limitat…
Pel que fa a l’Amfiteatre, enguany hi haurà dues portes d’entrada, amb zones d’espera i
s’anirà cridant la gent en funció dels llocs que ocupin. Es podrà entrar als Jardins a partir de
les 20 h i es demana puntualitat i paciència. Hi haurà dues barres de bar, però desapareix el
restaurant. També desapareix la copa post, és a dir, els bars tancaran un cop tothom sigui
dintre. “Hem parlat amb els bars del Poble Sec i estan tots molt contents i disposats a
acollir el públic del Grec. Des d’aquí els hi ho agraïm.” Casadesús demana paciència
també a l’hora de sortir:  “Potser sortir l’últim tindrà avantatges, ja que coincidiran amb els
artistes i els distreuran! Demanem al públic que sigui curós i segueixi les instruccions.
Hem doblat el nombre d’acomodadors: al Grec n’hi haurà 30!”
La mascareta no és imprescindible però si que es recomana com a mesura de precaució.
“L’ajuntament dóna tot el suport perquè el Festival sigui més exigent que mai. Treballem
amb la salut pública i en garantim la seguretat”, afirma Ada Colau.
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ESPECTACLE INAUGURAL
Cesc Casadesús explica la programació del Grec 2020

“Per a la inauguració d’enguany que serà doble -de dos dies- i especial, hem escollit la
poesia, perquè és un llenguatge que arriba a l’ànima.” S’ha encarregat a la companyia
Baró d’Evel, “perquè el Pallasso és l’únic que pot riure davant les desgràcies.” I Blai
Mateu i Camille Decourtye, han optat per portar a l’escenari el millor del talent català en una
proposta a la que han titulat A tocar!  Hi participaran Frederic Amat, Refree, Lina, la dansa
de  Maria Muñoz, la poesia de  Imma Colomer, més sorpreses i, és clar, Tortell Poltrona!:
“Pare i fill aniran presentant els participants en el que seran dues vetllades
meravelloses”, explica Casadesús. I és que “la primera estarà dedicada a tots els que han
estat en primera línia en la lluita contra la COVID-19, el personal sanitari i els treballadors
essencials que han estat a hospitals i residències.” Tindran lloc els dies 30 de juny i 1 de
juliol.

QUÈ VEUREM A L’AMFITEATRE?
A banda de la inauguració, la programació al Teatre Grec  acollirà una proposta per a tota la
família d’El Pot Petit…  i “hem reconvertit la proposta de Carme Portaceli No passa cada
dia que algú ens necessiti (de fet no és gens habitual que algú ens necessiti), que
portarà la paraula al Festival. Recuperarà textos escrits en temps de pandèmia per
reivindicar la importància de la cultura, amb actors catalans i de Madrid, i i una part de
Tot esperant Godot.”
Es mantenen dues propostes internacionals. La sempre esperada visita dels belgues Peeping
Tom, amb dues coreografies que van fer per al Nederlands Dans Theater, i Möbius,  un
espectacle de circ que signa  la Compagnie XY, “que viuen junts a França.”
Pel que fa a la música “serà més heterogènia.” Intervindran  Manel, Els Amics de les Arts,
Judit Nedderman, Mayte Martin, Stay Homas, El Petit de Ca l’Erill, Els Amics de les Arts
… I grups de l’Amèrica Llatina. Ha destacat la cantant cubana  Omara Portuondo “que
compleix 90 anys i ha volgut, si o si, celebrar-ho a Barcelona!” Serà una nit de sorpreses
amb la intervenció d’amics de Barcelona: “Serà una Nit Cubana!”, afirma Casadesús, tot
anunciant també una  Nit de Tango, amb artistes argentins que viuen a Barcelona, amb la
participació especial de  Miguel Poveda; una Nit Urbana protagonitzada pel rap, i una
producció del  Taller de Músics en homenatge a  Xavier Cugat: I sing a song about
bananas, dirigida per Ester Nadal  i protagonitzada, entre d’altres, per Anna Moliner. “No
serà La Nit de Musicals, però sortirem cantant…”, albira Casadesús.
L’aforament al Grec serà de 800 places, en comptes de les 2.200 habituals. L’amfiteatre obrirà
a les 21:15 h i l’entrada serà esglaonada. Les portes s’obriran a les 17:30 h, en el cas concret
del Grec en família

I A LES SALES DE LA CIUTAT…
“Hem pogut mantenir la programació prevista al Teatre Lliure, gràcies a l’esforç del
director, Juan Carlos Martel.” Entre d’altres, La letra escarlata, “un monòleg de Angelica
Liddell que s’ha readaptat amb la presència d’altres persones.” L’Agrupación Señor
Serrano  parlarà de feixismes a través de pantalles a The Mountain; el projecte de  Txalo
Toloza-Fernández & Laida Azkona fet a l’Amazones, criticarà la situació política d’aquella
zona; Sergio Blanco vindrà de París amb el monòleg Memento Mori.  I dirigirà una dissertació
sobre el Covid, feta pels metges i altres treballadors dels hospitals, que llegiran ells mateixos.
Acabem amb Sílvia Pérez Cruz i Marcos Mezquida, que protagonitzaran un concert.
El Mercat de les Flors acollirà, com ja és habitual, espectacles de dansa, performance o circ:
“Alguns artistes s’han confinat junts per poder assajar!”, assegura Casadesús. Ha
destacat Pere Faura,  amb el seu Rèquiem; una estrena de Joan Català “en una mena de
instal·lació a la que hi podran assistir unes 50 persones”, La Ribot, Matilde Monnier i el
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portuguès Tiago Rodrigues amb el seu Please, please, please…  I una proposta d’Escarlata
Circus “una creació col·lectiva que està previst que giri per 20 ciutats de Catalunya.”
La  Sala Ovidi Montllor del Mercat acollirà les propostes familiars, amb protagonistes de la
talla de Farrés Brothers o Alba Sarraute, entre d’altres. La Biblioteca de Catalunya
recupera Assedegats, de Wajdi Mouawad, per al que s’oferiran butaques virtuals. I la Sala
Hiroshima, també recupera a  Pau Massaló.

ANEM ALS MUSEUS, TOT BALLANTLa companyia Mal Pelo actuarà al Museu Marítim on
també hi aniran un Quartet de Veu i de dansa. La Veronal es traslladarà a la Sala Oval del
MNAC, per dialogar amb Buñuel a Sonoma,  i els Cabosanroque s’instal·len al  Born amb
Dimonis, una producció del Temporada Alta sobre els exorcismes de Verdaguer.  “És un
treball sonor, amb vídeo i dansa, en la que intervé Rocio Molina.” I tot ballant, la Silvie
Délagneau  dona la volta a una instal·lació que va fer al TNC sobre el món dels fongs i els
insectes.
El CCCB proposa la dansa de  Núria Guiu i el sempre sorprenent  Xavier Bobés s’instal·larà a
La Pedrera amb Corpus,  un espectacle estrenat recentment amb molt d’èxit a l’Auditori, que
disposa el públic al seu voltant, en cercle.
L’aforament a les sales serà l’ de l’habitual. “Som els primers en obrir, però no ens la
volem jugar. A la tardor, si va bé, els teatres ja decidiran”, diu Casadesús.

DE GREC A GREC. EL GREC EN OBERT
Inclou espectacles internacionals coproduïts pel Festival que no poden viatjar a Barcelona
aquest juliol i que passarien al Grec 21.  És el cas de les propostes de Dimitris
Papaioannou, o DV8 Physical Theatre. Entre les locals hi ha Pedro Páramo i El màgic
d’Oz, els nous projectes de Pablo Messiez amb  Sílvia Pérez Cruz; Pau Miró, Denise
Duncan, Josep Maria Miró, amb la companyia argentina  Timbre 4 o Rhum & Cia… També
“hem recuperat La Gavina,  amb direcció d’Alex Rigola, que s’havia d’estrenar a La
Villarroel i, per pocs dies, es va haver de suspendre.”
Totes aquestes produccions es faran en obert, perquè  “hem potenciat l’element presencial.”
Són 10 sales de Barcelona les que s’han apuntat a acollir els espectacles:  els teatres Romea,
Condal, La Beckett, Flyhard, La Gleva, Maldà, La Villarroel, Joan Brossa, Hiroshima i la
Sala Atrium. En referència a De Grec a Grec, Casadesús ha avançat però, que dues
produccions aniran directes a l’any que ve. “Una d’elles, la que havia de inaugurar el
Festival d’Avinyó, que també s’ha hagut de suspendre.” Es mostraran processos de
creació d’obres com El màgic d’Oz de  David Selvas i Marc Artigau, o una lectura
dramatitzada de Pedro Páramo, de  Juan Rulfo, adaptada per Pau Miró i amb direcció de
Mario Gas.
L’Antic Teatre  se centrarà en la producció Brasil Segrestat,  amb la presència d’artistes
censurats pel règim de Bolsonaro.  “Seran activitats que reflexionaran sobre la censura i tot
el que està passant al Brasil.” També hi haurà una reflexió de José y sus Hermanas sobre
el turisme, que mostra la ciutat filmada, amb i sense turisme.
L’Obrador de La Beckett acull el que ha anomenat  Dramatúrgies Distanciades, que fa
referència a lectures, tallers…
També, dins del Grec en obert, es presentaran alguns espectacles i es faran xerrades online.
I lectures i més propostes en streaming.  Una curiositat és que el director de Timbre 4, Daniel
Veronese, proposarà un assaig en directe del seu últim espectacle. I, des de Santiago de Xile,
arribaran càpsules amb reflexions i entrevistes sobre el que està passant allà.
Roger Bernat presentarà el seu espectacle Sodoma,  ara amb l’afegitó…  o 120 dies de
confinament. Seran 24 hores seguides de connexió durant les que es parlarà amb autors de
diferents països de l’Amèrica Llatina i de l’Estat espanyol.
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EL GREC, A PEU
Es refereix a les passejades a peu en família, una proposta preparada conjuntament amb el
Festival Flikr, Ciutat Vella i Montjuïc.  “Hem decidit no fer res a les places, només
passejos”, diu Casadesús. La Casa Amèrica ofereix visitar llocs de Barcelona connectats
amb l’Amèrica Llatina com ara el mateix Palau de La Virreina; pel  barri del Raval passejaran
les històries dels carrers de Bogotà La noche sin tiempo,  i Lali Àlvarez  ens portarà al Jardí
Botànic. Catalunya Ràdio acollirà el Cafè Amèrica i hi haurà un Poeta de Guardia que
atendrà consultes poètiques per telèfon durant dues setmanes. Entre d’altres, Silvia Bel i Ivan
Morales.

EL GREC PROFESSIONAL
Malgrat les condicions es mantenen tres dies d’activitats per donar a conèixer les produccions
als professionals, on es reflexionarà sobre les xarxes, la mobilitat, les formes de crear i
“intentarem donar pistes sobre com seran les produccions al futur.”

MÉS INFORMACIONS SOBRE EL GREC 2020 I LES DADES
El pressupost és el mateix que estava previst:  3.300.000 euros. “L’hem mantingut i hem
pagat a tothom el que estava convingut. A més, significa entre 8.000 i 10.000 llocs de
treball, entre artistes i personal.”
Començarà el 30 de juny i s’allargarà fins a l’estiu del 2021. Acollirà 108 propostes a les
seves tres seccions: 48 al Grec Festival, 24 al De Grec a Grec i 36 a Grec en Obert.
44a EDICIÓ DEL GREC EN XIFRES
48 espectacles Grec Festival 24 espectacles De Grec a Grec 36 propostes a Grec en Obert

GREC FESTIVAL + DE GREC A GREC
25 teatre, 20 música, 11 dansa, 9 escena híbrida, 6 circ, 1 cicle de cinema48 coproduccions
53 espectacles locals, d’aquests 15 re-programats
13 Espais/Sales implicats en espectacles Grec Festival 19 Espais/Sales implicats en
espectacles de Grec a Grec
GREC EN OBERT . 36 PROPOSTES
11 Connexions Llatinoamericanes
9 Fila Zero 5 Grec a Peu 7 Grec Converses 4 Grec Professional
…………………………………………………..
COMPROMISOSL’alcaldessa Ada Colau assegura que davant de la celebració del Festival
Grec 2020  “una de les celebracions artístiques més esperades de la ciutat, l’Ajuntament,
conscient des del primer moment de la crisi, econòmica i física provocada pel Covid’19,
ha pres mesures de shock perquè la cultura és un bé de primera necessitat, fonamental i
necessari per a la vida democràtica i per promoure la llibertat i l’esperit crític, necessaris
també per superar el moment.” I explica que “des de l’ajuntament vam decidir que no
haviem de suspendre. Que s’haurien d’adaptar coses però en cap cas renunciar al
Festival. He de dir que ho gestionem en un context d’incertesa, que no és gens fàcil
però que per damunt de tot hi ha la intenció de mantenir el Grec a la ciutat. El festival és
una referència d’alt nivell artístic i no només el fem, sinó que mantenim l’aposta d’aquest
alt nivell.”
El tinent d’alcalde Joan Subirats  ha confessat que “al mes de març ja vam dir que no
suspendriem el Grec. Erem temeraris però encara ens hem animat més quan hem vist
tants festivals emblemàtics suspesos, com ara el d’Avinyó o el d’Edimburg. De la
mateixa manera també podem dir que mantindrem la Mercè i la Setmana de Poesia.” Pel
que fa a suspensions obligatòries, com ara la Quinzena de Dansa “hem reprogramat quatre
propostes al Grec i la resta es faran per La Mercè o al festival de Tardor.”
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S’ha encarregat a la televisió BTV  la transmissió d’una vintena d’espectacles.
En el marc del VGiatge a l’Amèrica Llatina, la Filmoteca s’adhereix i ofereix un  cicle de
Cinema Mexicà. I el Jamboree acull 3 concerts.
Les entrades es posaran a la venda aquest divendres 12 de juny, a partir de les 9 del
matí. Hi haurà servei d’atenció telefònica i on line. Els que van comprar abonaments
quan es van posar a la venda el mes de desembre, poden contactar també amb La
Virreina.
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