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Una trentena de produccions que la pandèmia va impedir que arribessin al festival es veuran a la temporada barcelonina

ElGrecquenovapoder ser arriba ara

JUSTO BARRANCO

Barcelona

E l Festival Grec està a
puntdeconcloure.En-
cara hi ha espectacles
en curs, comara el circ
d’Estat d’emergència,

la dansa de PauAran i lamúsica de
Nico Roig i Els Amics de les Arts. I
com els dos concerts dels StayHo-
mas que dijous i divendres tanca-
ran elGrecmés estrany, difícil i va-
lent en quatre dècades a causa del
neguit del coronavirus. Perquè en
un estiu en què els grans festivals
europeus, des d’Avinyó fins a
Edimburg, han abaixat la persiana,
el Grec l’ha mantinguda apujada
amb propostes que recorreran tot
elmónquanespugui.IsielGrecre-
duït d’aquest any jaha estat impor-
tant, el director de la trobada, Cesc
Casadesús,hadeciditpresentarara
que s’acomiaden el Grec que havia
de ser i que no ha pogut ser. Les

gransestrenesprevistesquenohan
arribat a temps perquè el confina-
ment va impedir els assajos... però
que els barcelonins podran veure
durant la pròxima temporada tea-
tral que comença al setembre. Es
tracta de muntatges importants
que van des del musical El màgic
d’Oz dirigit per David Selvas a
l’adaptació de la gran novel·la me-
xicanaPedroPáramoperPauMiró
iMarioGas.
IésquesielFestivalGrecsempre

és una part essencial de les tempo-
rades barcelonines, perquè produ-
eix o coprodueixmolts dels espec-
tacles que després s’hi veuen,
aquestanyseràdeltotdecisiuperal
sector, ja que ha decidit mantenir
lessevesaportacionsencaraqueels
muntatges no es poguessin veure
acabats almateix festival, sinó des-
présenaltres teatres.
Sóngairebéuna trentenadepro-

jectes que arribaran a Barcelona a
partirdelsetembre,començantper

mava part del Grec, El combat del
segle, deDeniseDuncan,queexpli-
ca que es basa en la vida de Jack
Johnson, “la primera persona ne-
gra a guanyar el ceptre dels pesos
pesants i que a començaments de
segle acaba venint a Barcelona un
parell de mesos i s’hi queda tres
anys”.“Ellarribad’unpaísambuna
gran segregació i es troba amb una
Barcelona cosmopolita, passeja
pels cabarets del Paral·lel i fins i tot
intenta ser torero. L’obra parla de
racisme però també de por. De la

mort, sigui la física o ladeno trans-
cendir, ipordenoserestimat”,afir-
ma l’autora.
I a l’octubre alMatadero deMa-

dridialnovembrealRomeadeBar-
celona es veurà Pedro Páramo,
l’adaptació de la gran novel·la de
Juan Rulfo. L’adaptació és de Pau
Miró, que confessa que es tracta
d’una novel·la que l’obsessionava:
“És la meva preferida, una mina
plenad’or, in’hihaperatothom.És
la novel·la preferida de Borges i
García Márquez, i l’hem adaptada
sensetrairel laberintqueésperquè
noesperdi la sensaciód’estranyesa
imàgia.Al’obraJuanPreciadodes-
cobreixquiéselseupare,PedroPá-
ramo, i hi haunviatge iniciàtic car-
regat de poesia,mala llet i sentit de
l’humor”. Mario Gas, director del
muntatge,diuqueelmésimportant
és “explicar la història a partir de
dosoficiantsencomptesdeserpai-
satgístics i posar 40 actors i
120 tombes”. I els dos oficiants són
Vicky Peña i Pablo Derqui, per re-
córrer, diu, “un viatge iniciàtic a la
recercadesimateixid’unmónper-
dut, i aprofundir en l’ànima huma-
na i les seves contradiccions: caci-
quisme, revolució, amor, existèn-
cia imalenconia”.
Unaltre projecte delGrec que es

veuràaraal teatreCondal és elmu-
sicalElmàgic d’Oz, ambDavid Sel-
vas com a director i Marc Artigau
com a adaptador, que han creat un
imaginari reconeixible per a tot-
hom però més contemporani en
quèel lleóésuna lleona, i l’homede
llauna,unrobotdegènereneutre.c

‘Lacasadelosespíritus’
dirigidaperPortaceli
i l’‘EnterAchilles’
deLloydNewson
aniranalpròximGrec

MIGUEL ALTUNAGA

Una imatge d’Enter Achilles, la culturamasculina de pub britànica convertida en dansa i que es veurà finalment al pròximGrec

Anar a fons

RamonBassal&MarcPiqué

Intèrprets:RamonBassal,
violoncel, iMarcPiqué,piano
Llocidata:PalaudelaMúsica
(27/VII/2020)

JORGE DE PERSIA

Enelmeritori cicle d’estiu organit-
zatpelPalaudelaMúsicaenaques-
ta desolada i ambivalent Barcelona
vamtenir l’ocasiód’escoltar dos jo-

ves músics catalans en un progra-
ma eclèctic i d’interès. Obres de di-
ferent caràcter com les Variacions
sobre un temade ‘La flautamàgica’,
de Beethoven, i la Sonata per a vio-
loncel n. 3, juntament amb les qua-
tre petites peces deMärchenbilder
op. 113 de Schumann i Requiebros
deGasparCassadó.Elvioloncel·lis-
ta Ramon Bassal va afegir davant
l’entusiasme del públic algunes
propinespocsignificatives.
Subratllo aixòde “desolada i am-

bivalent Barcelona” no només per
laCovid-19: a l’entradadel concert,
apocsmetresdelaporta,elsserveis
d’emergènciesatenienunapersona
apunyalada (!).
Ramon Bassal (Barcelona, 1988)

és un formidable violoncel·lista
d’àmplia formació europea que ja
havia manifestat al Petit Palau el
seu bon so i formidable tècnica fa
pocs anys. És fill del destacat vio-
loncel·listaJosepBassal,autordela
Història del violoncel a Catalunya.
Arahova fer juntamentambelpia-
nistaMarcPiqué,quevademostrar
sensibilitat compartint protagonis-
messobretotenBeethoven,ambun
pedald’ússubtil, enuncuidatexer-

cici cambrístic de complementari-
etat i articulaciódeplànols.
La conformació del programa

mostra una intencionalitat. Obres
cabdals com la Sonata de Beetho-
ven es van situar a l’inici, mentre
que després es van interpretar les
expressives peròmenysmagistrals
i més superficials de Schumann
(escrita per a viola) i de Cassadó,
que va compondre obres molt ex-
pressives i d’alta exigència tècnica
comRequiebros,enunsubtil versió
deBassal. Lespecesbrillants i tam-
béíntimesdeSchumannvanser in-
terpretadesamblluminositat, bona
tècnica –Bassal va jugar amb una
magníficaafinació– i sensibilitat.

LesVariacionsdeBeethovensón
uneloqüentdiàlegdelpianoambel
violoncel i celebren la magistral
Flauta màgica. La Sonata n. 3 exi-
geix un acostament molt elaborat
–madur, diria– de les tensions que
regulen la intensitat del discurs
amb punts culminants de factura
magistral ja anunciades en la frase
inicial del violoncel sol i que esma-
nifesta en les tenses pauses (tècni-
cament calderons) que precedei-
xen passatges molt expressius. La
versiódeBassal iPiquévaentusias-
marunpúblicquevaaplaudirentre
moviments i ensvadeixarveureun
futur brillant si els objectius són
anara fons.c

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

La Mercè, en què es podrà veure
Granreserva, elnouespectacledels
populars pallassos de Rhum&Cia.
I acabant pel pròxim Grec, a què
s’han traslladat muntatges com La
casa de los espíritus, la novel·la
d’Isabel Allende amb direcció de
Carme Portaceli, o com la dansa

d’EnterAchilles, laculturamasculi-
na de pub britànica convertida en
dansa el 1995 per Lloyd Newson i
reviscuda ara en una nova produc-
ció pel Ballet Rambert i el Sadler’s
Wells.
Des del 23 de setembre es podrà

veure al Teatre Akadèmia Winni-
peg, dirigida perNorbertMartínez
iqueformavapartdelfocusquepo-
sava el festival en Amèrica Llatina.
Winnipeg, explica Martínez, és un
viatge desconegut per molta gent:
és el nomd’unvaixell, recorda, que
va contractar Pablo Neruda des-
prés de la Guerra Civil i que es va
emportar 2.000 exiliats des de
França fins a Xile. “Tots els que
hem arribat a aquesta història la
trobem tan fascinant que no ente-
nem que no formi part dels relats
explicats al nostre país”, assenyala.
I justament ells ho expliquen des
d’avui i des de la necessitat que
aquesta història es tornés a conèi-
xer.Ilanarrenambcançons,vídeos
i teatred’objectes, i converteixen la
propostagairebéen“unaexposició
d’art posada dins d’un teatre per
explicarunahistòriaèpicade2.000
persones”, assenyalaeldirector.
A finals d’octubre arribarà a la

SalaBeckettunaaltrapeçaque for-

‘PedroPáramo’,
‘Elmàgicd’Oz’o l’èpica
aventuradelvaixell
‘Winnipeg’esveuran
apartirdel setembre
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