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Pensatafora, fetaquí
ElfestivalGrec2007arrencael26de junyapostantpel risc, laqualitat, la innovació
i una expansió per la ciutat, tot i que amb escassos textos d’autors catalans

Teresa Bruna
BARCELONA

La programació del festival
Grec 2007, el primer sota la
direcció de l’argentí Ricar-
do Szwarcer, arriba amb 70
espectacles de teatre, músi-
ca, dansa i circ, dels quals el
teatre representa més del
60%. “És més internacional
que mai”, va dir Carles
Martí, tot i que aquesta in-
ternacionalització s’empa-
ra sobretot en l’autor, per-
què de catalans, ben pocs.
Es presenten 24 muntatges

forans, entre teatre, dansa
i circ, 19 parlats en català i
21 produccions pròpies.

Per Szwarcer, aquest és
un festival de transició. La
seva prioritat és prendre el
pols de la creació autòctona:
“En aquests mesos he vist
tot el que el físic m’ha donat,
ha estat intens, crec que tinc
una visió bona però encara
cal continuar”. La filosofia
del seu disseny per al Grec
del futur apunta que el festi-
val trobi “un perfil propi com
ja l’han trobat alguns tea-
tres”; té com a objectius es-

sencials recuperar el festival
per al públic familiar i, so-
bretot, connectar-lo amb la
ciutat. “Tot i reforçar la im-
portància del Grec com a te-
atre, el festival s’ha d’expan-
dir per la ciutat”. Als espais
habituals, aquest any s’hi in-
corpora la Nau Ivanow, al
Clot; el SAT, de Sant Andreu;
i el Centre de Creació La Cal-
dera, de Gràcia. Al final, es
farà una enquesta al públic
per “corregir errors”.

Per posar-ho en solfa dis-
posa d’un pressupost de 4,4
milions d’euros –la meitat

del d’Avinyó, que en té 9,7,
semblant al d’un any del
TNC–, dels quals l’Ajunta-
ment en posa 2,6; altres ins-
titucions, 700.000; 480.000
més els espònsors, i el res-
tant (uns 500.000) s’hauria
de recuperar a la taquilla, a
un preu mitjà de 20 € l’en-
trada(màxim48imínim,5).

La dansa obre la porta
L’aposta per la dansa es fa
evident en atorgar-li l’honor
inaugural. Un honor recí-
proc, perquè significa l’estre-
na de Sacred Monsters, on

es fusionen dos virtuosos:
Sylvie Guillem i Akram
Khan. Posa en contacte la
dansa contemporània amb
la dansa clàssica de l’Índia.
Moon Water, del Cloud Gate
Dance of Taiwan, és un altre
espectacle coreogràfic orien-
tal que combina els movi-
ments del tai-txi amb la
dansa contemporània.

L’accent del teatre
La selecció perfila el futur
projecte Szwarcer: “El Grec
ha de ser un catalitzador de
la creativitat local. La inter-

nacionalització no vol dir
portar grans noms forans,
sinó presentar el millor
d’aquí. Si s’aconsegueix,
se’n parlarà i podrem esta-
blir intercanvis”.

El primer a estrenar és
Àlex Rigola, amb 2666, de
Roberto Bolaño; segueix Gè-
nesi 3.0, de Gerard Guix; la
versió de Ferran Madico del
Conte d’hivern, de Shakes-
peare; Krapp: última grava-
ció, de Beckett, on Jordi
Coca dirigeix Quimet Pla; un
Leonce i Lena interpretat
només per dones dirigides

‘Moon Water’, de la companyia Clud Gate Dance of Taiwan, té una contundent poètica visual que enllaça l’art marcial del tai-txi amb l’expressió coreogràfica més contemporània ■ LIU CHEN-HSIANG
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1. La Nit de Circ al Teatre
Grec recupera l’emblemàtic
amfiteatre a la llum de la lluna
per a tota la família ■ LAETITIA
TOURY
2. Julio Cortázar és l’autor
d’‘El perseguidor’, dirigit per
Lurdes Barba ■ ARXIU EFE
3. Jordi Coca dirigeix Quimet
Pla a ‘Krapp: última gravació’,
de Beckett. ■ CLICK ART FOTO
4. Carme Portaceli és
coautora i directora de ‘Fairy’.
■ JOSEP LOSADA
5. Lluís Pasqual intervé en el
Grec procedent de la Biennal
de Venècia amb un text de
Goldoni. ■ XAVIER BERTRAL
6. Àlex Rigola obre la secció
de teatre amb ‘2666’, un
muntatge de Bolaño de quatre
hores sobre el mal del segle xx
■ ROBERT RAMOS
7. El cineasta Peter
Greenaway s’incorpora a la
secció musical del Grec 2007.
■ JAUME SELLART

Galeries
d’avui
Col·lectiva
Espai[b]
En art contemporani
s’abusa de la denúncia i la
sang. És d’agrair una mos-
tra col·lectiva amb un
tema tan fascinant com les
flors. Blume –flor, en ale-
many– dóna joc a una
sèrie de creadors interna-
cionals com Anka Mans-
hunsen, Irene Bolton, Ro-
sario Ros i Andreas
Schwarzkopf. Inquietant.
(TORRENT OLLA, 158. F. 16/6)

Avignon/
Brown
Iguapop
Doble exposició de Jim
Avignon i Txarli Brown, cre-
adors multidisciplinaris ob-
sessos per la música i l’art
pop. Avignon critica el mer-
cat artístic. Es defineix com
a cronista d’històries sota
l’influx dels dibuixos ani-
mats. Brown retrata les lle-
gendes vives de la rumba
catalana amb grafits.
(COMERÇ, 15. FINS 16/6)

Isern
Michael Dunev
Art
Primera exposició de la
temporada d’aquesta gale-
ria estiuenca. L’emporda-
nès Isern presenta pintu-
res en suport de ferro,
amb rostres i cossos com a
resposta a poemes del crí-
tic d’art José Corredor-Ma-
theos. Estètica de laconis-
me gràcies al contrallum.
(TORROELLA MONT. F. 30/6)

Marcos
Palazzi
Sala Parés
Palazzi (Barcelona, 1965)
mostra una prolífica exposi-
ció d’olis: paisatges urbans,
de la costa, figures solitàries
exercint el seu ofici... Re-
trats psicològics més enllà
de la mera descripció, amb
missatges contradictoris.
Misteri i contradicció. Fuig,
però, de la retòrica.
(PETRITXOL, 5. FINS 16/6)

Maria
Andrews
Nova 3
Maria Andrews, sabadellen-
ca cosmopolita i viatgera,
llicenciada en belles arts, va
optar per la fotografia com
a mitjà expressiu. Farta de
globalització i multicultura-
litat, presenta unes memò-
ries dels castellers de Cata-
lunya sota els nostrats epí-
grafs de “força, equilibri,
valor i seny”. No enganya.
(SABADELL. FINS 23/6)

Enric
Pladevall
No+Art 3.14
Darreres obres d’aquest ar-
tista vigatà sota el títol Art i
naturalesa. La naturalesa
de l’art. Pladevall fa una cu-
riosa simbiosi entre aques-
tes dues esferes que es ma-
terialitza en la pintoescultu-
ra, diàleg de dos formats
clàssics per reconduir l’ex-
periència sensible i la teoria
de la realitat.
(GIRONA. FINS 28/7)

per Pep Pla; Fairy, la prime-
ra obra on Carme Portaceli
intervé com a autora, a més
de directora; l’últim Imperi-
um,deLaFuradelsBaus; En
cualquier otra parte, d’Àlex
Mañas; El perseguidor, un
Cortázar dirigit per Lurdes
Barba; la presència de Lluís
Pasqual dirigint el Teatro
StabiledelVenetoambLafa-
miglia dell’antiquario, un
tribut a Goldoni als 300 anys
del seu naixement; i la versió
de Juan Mayorga de Fedra,
amb Ana Belén.

Pel que fa als internacio-
nals, destaca el Nou Teatre de
Riga (Letònia); els argentins
Enrique Díaz i Luciano Casa-
res; i dos textos de Copi, als
20 anys de la seva mort: Los
Copi(s), sobre dibuixos de la
dona asseguda, un d’ells in-
terpretat per Angel Pavlovs-
ky; ieldelirantEvaPerón,del
Théâtre des Lucioles.

I tornen els transgres-
sors, com el cicle Inn Moti-
on, de Simona Levi. També
hi trobem Semolina Tomic
amb Lenin is mine?, una
creació visual i punyent
sobre els resultats de la des-

ElComentari
Juan Carlos Olivares

Durant tres dècades
el Grec ha somiat
despert amb ser

algun dia un gran festival
internacional. Un somni
que es compliria sempre en
la següent edició. En la pri-
mera dirigida per Ricardo
Szwarcer s’intueix un pri-
mer despertar a la realitat.
El programa del 2007 està
clarament abocat en els ar-
tistes locals. Els comptats
espectacles importats són
notes al marge d’un nucli
que busca una àmplia com-
plicitat amb la ciutat i els
seus artistes. Potser el nou
objectiu és ser primer un
fenomen estimat per bar-
celonins i amics, però des-
prés –captada l’atenció dels
coolhunters culturals– so-

miar a colar-se en l’apara-
dor internacional. Així es
pot entendre la projecció
del Grec sobre molts espais
urbans i la crida a col·lectius
que no acostumen a estar
entre els convidats: es res-
cata l’enyorat Inn Motion al
CCCB, i per primera vegada
se li ofereix un merescut
protagonisme al circ. Fins i
tot molts dels homes cardi-
nals de la programació ex-
hibeixen la seva complicitat
amb la història de Barcelo-
na: Lluís Pasqual tornant a
Goldoni; Àlex Rigola i Pablo
Ley ensinistrant Bolaño;
Ferran Madico tancant el
llarg camí cap al Conte d’hi-
vern; o Marcial Di Fonzo Bo
i Ángel Pavlovsky submer-
gint-se en el món de Copi.

Cercant complicitats
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integració soviètica; Le
Mani Forti, dirigida i adap-
tada per Marc Martínez; i la
presència d’Areatangent,
amb muntatges encara en
procés de creació.

Música, circ i família de nit
“Tenim massa festivals de
música. Hem de treballar
per donar personalitat al
Grec”. Szwarcer opta per la
música lligada a la imatge,
amb protagonistes com Pas-
cal Comelade amb Enric Ca-
sasses, Laurie Anderson i el
cineasta Peter Greenaway,
per demostrar que “es pot
fer cinema en directe”.

Un altre objectiu és apro-
fitar el potencial i la força del
Teatre Grec de Montjuïc.
Aquest any s’hi farà la Festa
de la cultura hip-hop i Una
nit de circ, coordinada per
Bet Miralta i Jordi Aspa, di-
rectors artístics de Trapezi.

La família té dret a buta-
ca amb creacions especta-
culars com El meravellós
màgic d’Oz, de La Trepa, i el
Romeo i Julieta en marione-
tes de Per Poc i l’Orquestra
Simfònica del Vallès. ■

RicardMas
ricardmasp@gmail.com




