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Miró i
Tàpies fan
rècords a
subhastes

Euroconcert
portarà a
Barcelona una
pantomima del
compositor

Estrena
d’una
peça de
Mozart

Bons resultats
en el final de
temporada a les
cases Christie’s
i Sotheby’s

LatriadelGrec
Us oferim deu espectacles del festival d’estiu de Barcelona. Són una selecció
personal, subjectiva, del que potser serà el millor d’un certamen massa divers

T.Bruna/A.Gomila/M. Porter
BARCELONA

El Grec 07 té més de 70 es-
pectacles de música, teatre,
dansa, circ, etc. I tot repar-
tit en sis setmanes, des
d’aquest dimarts fins al 5
d’agost. Potser són massa i
massa variats –la crítica
que sovint es fa al festival és
que és una mena de calaix
de sastre, sense guió–. Per
aclarir una mica què tenim
davant, n’hem fet una tria. I
l’hem ordenada per ordre
cronològic.

1. Sacred Monsters
Sylvie Guillem, la diva de
la dansa d’avui

Excepcional la presència
de la ballarina Sylvie Gui-
llem, autèntica diva de la
dansa i musa dels més
grans coreògrafs, com
Maurice Béjart, William
Forsythe o Mats Ek. Amb
una tècnica que ningú ha
pogut igualar, una mirada
felina que atura la respira-
ció i un domini del movi-
ment que sobrepassa qual-
sevol qualificatiu, Guillem

es presenta per primer cop
a Barcelona en un duo
amb el coreògraf Akram
Khan, gran renovador del
llenguatge coreogràfic dels
últims anys. ■

2. 2666
L’essència de l’obra pòs-
tuma de Roberto Bolaño

Cinc hores de teatre d’un
artefacte literari de pri-
mer nivell en un muntatge
dirigit per Àlex Rigola. La
dramatització de la
novel·la riu pòstuma de

l’autor mexicà Roberto Bo-
laño és un autèntic espec-
tacle de festival, pràctica-
ment inassumible fora
d’un marc com el Grec.
Cinc hores de teatre per a
una obra que són cinc
peces gairebé indepen-
dents, amb dos únics eixos
vertebradors: la història de
l’escriptor invisible Benno
Von Archimboldi i els assas-
sinats de dones de Ciudad
Juárez. Amb un esplèndid
cartell encapçalat per Chan-
tal Aiméer, Andreu Benito,
Ferran Carvajal i Cristina

Bondo. Ensumem el millor
Rigola. ■

3. Mon Water
L’espiritualitat de Taiwan
a través del cos

La dansa s’obre a les cultu-
res orientals amb aquesta
companyia que combina
els moviments propis del
tai-txi tao yin i la música
de Johann Sebastian
Bach, en un espectacle en
què l’aigua esdevé l’únic
element tangible. La músi-
ca d’un gran mestre com a

mitjà d’apropament a déu
i el control del cos com a
alliberament de l’ànima es
conjuguen en aquest mun-
tatge que demostra que
dos mons tan diferents
com Europa i Àsia poden
unir-se en la recerca de
l’espiritualitat. ■

4. Conte d’hivern
Shakespeare i Madico: dos
mestres a Montjuïc

Sens dubte, un dels ta-
lents de què hem pogut
gaudir aquesta tempora-

La diva Sylvie Guillem s’estrena a Barcelona i per la porta gran: és l’espectacle d’inauguració del Grec, en què compartirà l’escenari amb Akram Khan ■ TRISTRAN KENTON
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El Grec 2007
aposta per
confirmar el
festival com un
esdeveniment
que la ciutat senti
com a propi

1. ‘Eva Perón’, de Copi ■ R.
VOLANTE 2. ‘Conte d’hivern’,
de Shakespeare i intervenció
de Ferran Madico ■ D. RUANO
3. ‘Long Life’, del Nou Teatre
de Riga ■ G. MALDERIS 4.
Lenine ■ GREC 5. ‘2666’, de
Roberto Bolaño i Àlex Rigola ■
À. RIGOLA 6. Lluís Pasqual
ens porta el Goldoni ‘La
famiglia dell’antiquario’ ■
ROBERT RAMOS 7. ‘Krapp:
última gravació’, de Samuel
Beckett i interpretació de
Quimet Pla ■ F. MATEO 8.
Comelade i Casasses ■ P.
VERDIER 9. ‘Moon Water’, del
Cloud Gate Dance Theatre of
Taiwan ■ GREC

da 2006/2007 ha estat
Ferran Madico, tant com
a director (entre d’altres,
amb la brillant Tornar a
casa, de Pinter) com en la
seva faceta de programa-
dor del CAER. Madico cul-
mina l’any portant al
Grec un dels Shakespea-
res amb un discurs més
plural i savi. Conte d’hi-
vern, del qual el mateix
Madico ha fet una versió
entossudida a subratllar
totes les emocions que el
mestre anglès inspira als
personatges, parla del
mal, de l’autodestrucció
de l’home, del totalitaris-
me polític i de la consci-
ència. ■

5. Long Life
Arriba el millor teatre eu-
ropeu del moment

El letó Alvis Hermanis ha
convertit el Nou Teatre de
Riga en tot un referent de
l’escena europea, gràcies
sobretot al ressò que les
seves creacions han tingut
a Alemanya. Si tot va bé, al
Grec del 2007 tindrem la

segona part –es presenta
aquesta temporada que ve
al Theatertreffen berli-
nès– d’aquest espectacle
sense paraules i minima-
lista que parla de la vellesa
des d’un apartament co-
munitari de gent gran.
Promet ser, amb el permís
de 2666, el millor muntat-
ge d’aquest festival barce-
loní amb tan poc teatre ca-
talà. ■

6. Krapp: última gravació
L’essència del millor i
últim Samuel Beckett

Falten obres de Beckett en
aquesta ciutat. I el Grec ar-
riba amb una peça de les
més originals de l’irlandès
que va canviar el teatre
per sempre més. Amb el
protagonisme únic de Qui-
met Pla i direcció de Jordi
Coca, la Sala Beckett farà
honor, pressentim, al nom
que porta amb tant d’or-
gull des de fa anys, alhora
que dóna descans als au-
tors catalans que fa mesos
que fan disfrutar els es-
pectadors de l’espai. ■

7. Lenine
El trobador de Pernam-
buco ens visita

Home poc conegut per
aquestes contrades, Lenine
és una de les millors pro-
postes musicals que ens
poden arribar del Brasil.
Ha treballat a l’ombra d’al-
guns dels grans noms de la
música popular del gegant
sud-americà, com ara Mil-
ton Nascimento, Fernanda
Abreu i Maria Bethânia, i
darrerament s’ha tret el
barret i ha esdevingut un
nou referent d’un país que
exporta cultura a cabassos.
És molt conegut a França,
on ven desenes de milers
de discos, i aquí encara ha
d’explotar. Tindrem l’opor-
tunitat de veure’l el 10 de
juliol al Teatre Grec, tota
una aposta del director del
certamen. ■

8. Comelade i Casasses
La pujada dels poetes al
Grec 2007

Entre les pinzellades inno-
vadores que s’albiren en la

8 9

programació d’aquest Grec
2007, cal destacar la pre-
sència dels poetes. Pascal
Comelade i Enric Casasses
ho són tots dos, però reci-
ten de manera diferent,
l’un amb la seva peculiar
música i l’altre amb la veu i
les paraules. Han col·labo-
rat diverses vegades, però
és la primera que pugen al
gran altar de Montjuïc. Co-
melade, l’home capaç de
fer vibrar les ressonàncies
populars catalanes amb
instruments de joguina,
embolcallarà la veu de Ca-
sasses. ■

9. Eva Perón
El missatge més transgres-
sor del Copi dramaturg

Vint anys després de la
mort de Copi, dramaturg i
dibuixant, el Théâtre des
Lucioles recupera aquesta
divertidíssima i a la vegada
crua visió d’Eva Perón, que
viu els seus últims dies
sense acceptar la mort im-
minent. El seu personatge
l’interpreta Marcial Di
Fonzo Bo, l’home que va

fundar el teatre amb Copi i
que alhora és el director de
l’espectacle. ■

10. La famiglia
dell’antiquario
De la Biennal de Venècia
al Grec de Montjuïc

Després d’estrenar-se a la Bi-
ennal de Teatre de Venècia,
que celebra el 300 aniversa-
ri del naixement de Goldoni,
aquest espectacle confiat a
Lluís Pasqual promet ser
una de les perletes del festi-
val. Donant voltes a l’eterna
rivalitat entre una sogra i la
seva jove, Goldoni proposa
un divertit i lúcid mirall de la
noblesa del seu temps des de
l’elegància que li és caracte-
rística. Lluís Pasqual, per
posar més èmfasi en el fet
que Goldoni té un discurs
que sobreviu al pas del
temps, ha fragmentat l’obra
en nou etapes que s’insinu-
en amb el vestuari i el canvi
de ritmes de música. Amb la
presència del reconegut
actor de teatre i cinema
Enzo Pagni . ■
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