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Fa poques setmanes, les pers-
pectives no eren precisament
encoratjadores. El degoteig
de grans festivals europeus
que, començant pels emble-
màtics d’Avinyó i d’Edim-
burg, anunciaven que es can-
cel·laven per culpa del maleït
virus s’havia tornat impa-
rable. Així, doncs, apostar
per celebrar el Festival de
Barcelona va arribar a sem-
blar, per moments, una aposta
perduda. Doncs bé: en aquest
cas, si algú hagués apostat
pel cavall teòricament perde-
dor (en aquest cas, el faune),
s’hauria fet d’or. El faune,
que pel seu simbolisme lú-
dic sempre ha estat associat
al Grec, i que el 2017 va pas-
sar a integrar-se al seu logo-
tip (fixeu-vos en les banyes de
la lletra E), arribarà prove-
ït d’un bon carregament de
mascaretes, però de cap de
les maneres està disposat a
perdre’s la festa.

CANVIEM EL RUMB VIATJANT

Pot semblar una parado-
xa, però el cas és que adap-
tar-se a les circumstàncies i
les limitacions imposades per
la realitat ha fet que aquest
Grec –dirigit per Francesc
Casadesús amb una determi-
nació decisiva a l’hora de po-
der materialitzar el festival–
s’hagi acabat multiplicant
per tres. Tot esforç és poc,
quan es tracta de recuperar

MÀGIA, NATURA, REVOLTA

I FESTA. AQUESTS SÓN ELS

QUATRE ELEMENTS QUE

EL GREC VISUALITZA ALS

CARTELLS PUBLICITARIS

D’UN FESTIVAL DE

BARCELONA AMB

GANES DE DINAMITZAR

EL RETORN A LA

NORMALITAT CULTURAL

I DONAR SUPORT A

L’ESCENA AUTÒCTONA

RAMON OLIVER

L’espectacle ‘Möbius’ barreja

circ i dansa acrobàtica, els dies

14 i 15 de juliol, al Teatre Grec.

(FOTO: OLIVIER GENTY)
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la normalitat escènica do-
nant suport més que en cap
altra edició a la tan sacseja-
da creativitat local. Així,
doncs, d’una banda tindrem
les 48 propostes del Grec
Festival presencial. Per cert:
totes, i de manera excepcio-
nal (no us hi acostumeu!), es
podran veure a un preu únic
de 15€ (5€ en el cas dels es-
pectacles familiars). Però
també tindrem les 36 ofer-
tes molt virtuals d’un Grec
en Obert que ens perme-
trà, per exemple, fer en part
aquell viatge cap a la cultura
escènica de l’Amèrica Llati-
na, que era un dels grans ob-
jectius de l’edició d’enguany,
encara que, per raons òbvies,
hàgim hagut de renunciar a
les companyies convidades
fent vols transoceànics.
El cas és que –i sense obli-

dar-nos de la gran retros-
pectiva que el Festival i la
Filmoteca de Catalunya
dediquen a l’innovador i no-
table director mexicà Carlos
Reygadas– les Connexions
Llatinoamericanes ens per-
metran ficar el nas a l’emble-
màtica sala Timbre 4 de Bue-
nos Aires o tenir una trobada
amb creadors tan consagrats
com Daniel Veronese, Manue-
la Infante i Gabriel Calderón.

UN GREC DE MAI ACABAR

I encara n’hi ha més: aquest
Grec en Obert l’oferta del
qual s’acabarà de concretar
els pròxims dies ens oferirà,
també, des de la Fila Zero, la
possibilitat d’accedir a la re-
transmissió en directe d’un
grapat d’espectacles. O la
de consultar a un Poeta de
guàrdia (que en realitat són
tres, perquè el cicle està coor-
dinat per Andreu Gomila, Jo-
sep Pedrals i Martí Sales) les
vostres urgències poètiques.
O la de tenir un primer con-
tacte amb la màgia de David
Selvas, Marc Artigau i el seu
El màgic d’Oz, un dels espec-
tacles que han hagut d’ajor-
nar la seva estrena grega.
Cosa que ens porta directa-

ment cap a la tercera branca
del festival. Qui encara vegi
el Grec com un festival d’es-
tiu ja es pot oblidar d’aquesta
limitació temporal, perquè a
partir del mes de setembre (és
a dir, a partir de l’inici d’una
FiraTàrrega que enguany no

ocuparà carrers, però sí que
tindrà presència virtual) es
posa en marxa elDe Grec a
Grec. La marca Grec es farà
visible al llarg de totes les es-
tacions de l’any, amb un foti-
mer d’espectacles dels quals
el festival és coproductor i
que estava previst que s’estre-
nessin aquest mes de juliol.

ACTORS AMB COS REAL

I és que, després de tants me-
sos devorant un teatre vir-
tual al qual, d’altra banda,
hem d’agrair que ens esti-
gui ajudant a superar el mono
amb propostes autòctones i
internacionals demolta qua-
litat, començàvem a dubtar
de la seva existència tangible.
Doncs aquí els tenim de torna-
da, amb tota la seva diversitat!
Parlant de diversitat: se-

gur que no havíeu pensat
mai que una estrella de Hol-
lywood comDemiMoore i
una emblemàtica represen-
tant de l’escena més radical
com Angélica Liddell podi-
en tenir alguna cosa en co-
mú. Doncs que comparteixen
la gran lletra A escarlata que
les assenyala com a adúlte-
res! La gran lletra A que està
condemnada a portar la pro-
tagonista de The Scarlett
Letter (2- 4/7. TEATRE LLIURE
MONTJUÏC), la cèlebre novel·la
de Nathaniel Hawthorne,
tot un clàssic de la literatura
nord-americana del segle xix
que Moore va protagonitzar
al cinema. I que inspira una
proposta que la Liddell omple
de cossos d’homes nus men-
tre llança dards enverinats
contra el factor tòxic de les
ideologies i reivindica la vio-
lència de l’amor d’una mane-
ra que ha molestat una mica
certs sectors feministes.
Per cert, la reivindicació fe-

minista ha estat una cons-
tant a la trajectòria de Car-
me Portaceli, que ambNo
passa cada dia que algú
ens necessiti (de fet, no és
gens habitual que algú ens
necessiti) ( 4 I 5/7. TEATRE

LA PROPOSTA ‘GREC
EN OBERT’ OFERIRÀ,
DES DE LA FILA ZERO,
LA RETRANSMISSIÓ EN
DIRECTE D’UNA TRENTENA
D’ESPECTACLES TEATRALS
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GREC), s’emporta, d’entrada,
el premi al títol més llarg del
festival. I reuneix un extens
repartiment de luxe al voltant
d’un no menys extens grapat
de textos de grans autors de
totes les èpoques marcats per
alguna pandèmia. L’objectiu
és celebrar que, malgrat el vi-
rus i els absurds de l’existèn-
cia, encara som vius i enca-
ra podem coincidir, separats
per dos metres de distància, a
l’amfiteatre del Grec.

FENT TURISME PODEU

TROBAR EL PARADÍS

Com a mínim Jomi Oligor
i Shaday Larios estan dis-
posats a intentar-ho amb
La melancolia del turista
(7- 12/7. TNC). A les postals
d’aquesta proposta tan ex-
quisidament minimalista,
com tot el que fa el seu tàn-
dem creador, han quedat re-
tratats paisatges vitals que,
de tant com els hem subli-
mat, potser ja ni s’assemblen
a l’original. Per contra, si
pugem a TheMountain (8-
10/7. TEATRE LLIURE MONTJUÏC)
en companyia de l’Agrupa-
ción Señor Serrano, ens hi
trobarem realitats tan poc
susceptibles de ser sublima-
des com ara les que ens vol
vendre Vladimir Putin, bar-
rejant-se amb les invasions
marcianes que van imaginar
Wells (H.G.) i Welles (Orson).
I, si us sentiu a gust en

aquest territori de les velles
postals i de les maquetes que
agafen proporcions gegants
gràcies al vídeo, segur que
gaudireu de Corpus (22-24/7.
LA PEDRERA), el molt escultòric
nou treball de Xavier Bobés,
un creador que, com va de-
mostrar a Cosas que se olvidan
fácilmente, sap com provocar
grans emocions partint dels
objectes més petits.
És clar que Sergio Blanco

encara necessita menys arte-
factes per tocar-nos la fibra
emocional: ell en té prou amb
la lectura dramatitzada d’un
text presentat en forma d’au-
toficció conferenciada, com
el magníficMementoMori
(22-23/7. TEATRE LLIURE MONT-
JUÏC) que ja va estrenar a la
Beckett, dins del cicle que
la sala estava dedicant a la
mort. Però, aquest cop, Blan-
co ha volgut comptar tam-
bé amb sis professionals del
camp sanitari per oferir-nos
Covid-451 (20-21/7. TEATRE
LLIURE MONTJUÏC), una pro-
posta que deu tenir alguna
cosa a veure amb la tempera-
tura a la qual cremen els lli-
bres, segons Ray Bradbury.

ALS MUSEUS ES BALLA MOLT BÉ

Per fer la transició entre el te-
atre i la coreografia, res millor
que agafar una proposta en
la qual un dels més grans ta-
lents de la nova dramatúrgia
lusitana (el mateix Tiago
Rodrigues que l’estiu passat
ens va deixar admirats amb
ByHeart) dirigeix la nova tro-
bada entre una performer que
fa dècades que trencamotlles
(la madrilenyaLaRibot ho va
corroborar a l’antològicaCons-
tel·lació presentada alMercat
de les Flors) i una figura con-
sagrada de la dansa contem-
porània (la francesaMathil-
deMonnier). APlease Please
Please (14-16/7. MERCAT DE LES
FLORS), totes dues establiran
unamena de diàleg amb els
seus fills invisibles per parlar
tot dansant de l’inquietant fu-
tur que li espera a aquest món
amenaçat pel canvi climàtic.
L’humor surrealista que

exhibeix La Ribot a les seves
propostes sovint té un punt
buñuelià. I l’univers de Buñuel
dona origen a Sonoma (24-
26/7. MNAC), l’espectacle amb
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A l’esquerra, l’espectacle

‘Sonoma’ s’inspira en l’univers

de Luis Buñuel. (FOTO: MARINA

RODRÍGUEZ) A sota, ‘The Scarlett

Letter’ reivindica la violència

de l’amor. (FOTO: BRUNO SIMAO)

JJudit Nedderman visitarà el

festival el 22 de juliol.

Quants milers d’hores de música interpretada en un menjador casolà o una

terrasseta domèstica heu devorat des que va començar la pandèmia? Doncs

ha arribat el moment que fins i tot els músics que s’han fet cèlebres

tocant en aquestes condicions, com ara Stay Homas (30 I 31/7.

TEATRE GREC), pugin a un escenari dels de debò! I també ha arribat

l’hora d’escoltar, per fi, les noves composicions d’Els Amics de les

Arts (29/7. TEATRE GREC) que conté el seu esperadíssim nou dic

‘El senyal que esperaves’, que s’havia de presentar en societat

justament quan es va declarar l’estat d’alarma. O de retrobar-nos

ambManel ( 7/7. TEATRE GREC) i el seu àlbum, també encara

força recent, ‘Per la bona gent’. Per l’escenari de l’amfiteatre

de Montjuïc passaran, entre moltes altres, la veu flamenca

de Mayte Martín (23/7), la veu eclèctica plena de soul i folk

de Judit Neddermann (22/7) i la veu intensament caribenya

d’Omara Portuondo (8/7). Mentrestant, Miguel Poveda

aquest cop es fica dins d’una Nit de Tango (9/7). Però,

sortint de Montjuïc, Clarence Bekker Band exclama un

revelador ‘We Are Back!’ per tal d’omplir el Jamboree

de funk al llarg de tot el mes (2-30/7), i el prodigiós

contratenor Xavier Sabata ens recorda que la

música clàssica (i, en aquest cas, ben barroca)

també ha tornat al Palau de la Música (8/7).

Deixemels balcons i

tornemals auditoris!
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La companyia Mal Pelo

dedica un concert a Bach.

(FOTO: JORDI BOVER)

Tenimel personal sanitari a tocar

Que et donin el Premi de la Crítica gràcies a un espectacle (‘Falaise’, estrenat

precisament al Grec 2019) que tenia assegurada una gran exhibició interna-

cional, però que, per les seves característiques ‘macro’, costarà de recuperar

en el moment en el qual ens trobem, forma part dels molts neguits que

ens ha portat el virus. Però és el que li acaba de passar, precisament, a

Baró d’Evel, la companyia creada per Camille Decourtye i Blaï Mateu Trias

que signa el muntatge inaugural d’aquesta edició. Un muntatge que porta el

títol molt significatiu d’‘A tocar!’ ( 30/6 I 1/7. TEATRE GREC). I és que, després

de passar tant de temps evitant tocar-nos els uns als altres, ara podem

tornar a sentir-nos una mica a tocar, com ho estaran el grapat d’artistes

de les especialitats més variades (aquí hi caben des d’Imma Colomer fins a

Tortell Poltrona, passant per Frederic Amat o Raül Refree) que passaran per

l’escenari. Però, si no volem donar més feina al personal sanitari –que es

trobarà entre els convidats d’honor de la primera funció de l’espectacle–, cal

seguir fil per randa totes les mesures sanitàries marcades pel festival, que ha

encarregat una auditoria permanent del seu pla de contingència perquè tant

el públic com els artistes i tècnics estiguem ben segurs.

LA COMPANYIA PEEPING

TOM ENS PRESENTA DUES

COREOGRAFIES BEN

REPRESENTATIVES DEL SEU

UNIVERS INQUIETANT

I SURREALISTA

el qual La Veronal aconse-
guirà que els tambors que
fan vibrar Calanda quan ar-
riba Divendres Sant s’escolin
ara entre els pantocràtors
romànics del MNAC.
Per contra, entre els murs

gòtics de Les Drassanes serà
la música de Bach la que s’es-
coli, interpretada en directe
a Inventions (4-6/7. MUSEU
MARÍTIM) per un quartet de
corda i un quartet vocal, al
llarg del tercer lliurament
que la companyia Mal
Pelo dedica al genial
compositor.

EL BROADWAY DE

FOSSE I FAURA

Però tornem al
cinema, perquè el
surrealisme al mi-
llor estil David Lynch ha
estat sempre una de les in-
fluències més evidents amb
les quals l’estupenda com-
panyia Peeping Tom crea
els inquietants ambients per
on es mouen els seus espec-
tacles. Ho podrem tornar a
comprovar a les dues core-
ografies (La porta absent
i La cambra perduda; els
títols ja provoquen cert ne-
guit) del seu Díptic (19 I
20/7. TEATRE GREC).
En canvi, la barreja entre

circ i dansa acrobàtica que
ens proposen Compagnie
XY i Rachid Ouramdane a
Möbius (14 I 15/7. TEATRE
GREC) no cap als interiors an-
goixosos, perquè es mou re-
produint el flux d’aquelles es-
pècies animals acostumades a
desplaçar-se en col·lectivitat.
I, com que la mort enguany

va de gran protagonista in-
desitjable de la nostra rea-
litat, a Rèquiem nocturn
(7-9/7. MERCAT DE LES FLORS)
Pere Faura dedica un ho-
menatge a Bob Fosse, aquell
geni del teatre i el cinema
musical que va convertir la
premonició de la seva mort
en l’exultant i sensacional
fantasia letal amb la qual
acaba All That Jazz (Comen-

ça l’espectacle). Si heu vist la
sèrie Fosse/Verdon, segur
que us vindrà de gust establir
vincles entre la recreació que
fa d’aquell fragment i la core-
ografia del sempre brillant i
lúdic Faura.

GREC. FESTIVAL DE BARCELONA

DEL 30/6 AL 31/7. ENTRADES AL PALAU

DE LA VIRREINA. RAMBLA, 99. TEL. 933

161 000. PREU: SEGONS ESPECTACLE.

• Festivalgrec.barcelona
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