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Si per a alguna cosa ser-
veix la informàtica és per
aprofitar els dossiers dels
anys passats. La documen-
tació dels Grecs del 2004 i
el 2005 té un mateix patró
en les primeres pàgines,
on se separa els creadors
internacionals dels cata-
lans. El 2006 va variar,
quan ja se sabia que Borja
Sitjà rescindia el contracte
amb l’Ajuntament que li
havia permès programar
les set últimes edicions,
per assumir amb l’Institut
Ramon Llull el càrrec de
programador de la fira de
Frankfurt l’octubre vinent.
Tot i que pot aixecar suspi-
càcies entre autors i direc-
tors, el concepte de crea-
dor els engloba tots dos en
el mateix sac, per la qual
cosa sempre hi ha més di-
reccions que peces escrites
als Països Catalans.

Tenint en compte única-
ment les dades de les pro-
postes de teatre i dansa (la
música ha tingut moltes
modificacions arran de les
incursions de festivals
com el Primavera Sound o
el Summercase, i la deci-
sió de Sitjà que l’adminis-
tració fes un pas enrere per
donar joc a les empreses
privades), les autories de
textos i coreografies fre-
guen la desena i les direc-
cions s’apropen a la vinte-
na. En el cartell del 2007
destaca l’òpera contempo-
rània a partir del text de
Gerard Guix (Gènesi 3.0);
l’ànima de L’Antic Teatre,
Semolina Tomic, refà un
projecte que havia com-
prat el Mercat de les Flors
de l’exdirector Andreu
Morte (Lenin is mine?);
Carme Portaceli fusiona i
dirigeix contes a Fairy;
Àlex Serrano tanca la tri-
logia d’autòpsia a La Cal-
dera (Europe is living a
Celebration); La Fura dels
Baus presenta l’espectacle
Imperium; Àlex Mañas es-
trena el text premiat per
l’SGAE (En cualquier
otra parte) a la Biblioteca
de Catalunya, i les coreo-
grafies de Maria Rovira
(El salt de Nijinski), així
com la de Noone i Núria
Martínez al Dansa 100%
fresca del Sant Andreu
Teatre (SAT!) i les nom-

broses intervencions en
Dies de dansa.

Pel que fa a direccions,
destaca l’adaptació de Ri-
gola i Pablo Ley de la no-
vel·la 2666, de Roberto
Bolaño; Lurdes Barba
adapta Cortázar; Carlota
Subirós, Berger a King;
Lluís Pasqual dirigeix ac-

tors italians que presenten
un Goldoni (La famiglia
dell’antiquario); Josep
Maria Mestres retorna a
Wilde a través de Mark
Ravenhill al TNC; Pep Pla
repeteix amb Mercè An-
glès i Anna Güell (Leonce
i Lena); Marc Martínez re-
pesca una tragèdia moder-

na de Marco Calvani; Jor-
di Coca fa honors a Bec-
kett; Ferran Madico recu-
pera el projecte fallit del
2006 (Conte d’hivern), i
Joan Carlos Martel prova
un Richter (God is a dj).

Temporada feliç
La temporada 2006/2007

ha estat feliç per als dra-
maturgs catalans. Les sa-
les alternatives Versus i
Beckett els han dedicat un
espai important: a la Bec-
kett, deu autors (lectures
dramatitzades a part) es-
trenen textos aquest 2007.
Al Versus, comptabilitzen
fins a onze autors (Jordi

Casanovas ha fet doblet
amb Wolfenstein i Tetris).
Toni Cabré és el represen-
tant de la Torna del Grec
amb un cartell en què des-
taca l’actor Àlex Casano-
vas. També el Tantaranta-
na ha acollit nous autors,
sigui gràcies al programa
T6 del TNC, que promou
l’autoria catalana, o bé per
iniciativa pròpia (Boris I
de Beth Escudé i Efectes
secundaris d’Ada Vilaró).
El creixement del Mercat
de les Flors (així com la
proliferació de les residèn-
cies de companyies als
teatres locals) també ha ju-
gat a favor dels coreògrafs
de casa. Abans, les estre-
nes en l’espai permetien la
presentació, però estaven
mancades de projecció.

Camp de proves
Szwarcer no ha canviat
l’equilibri d’altres edi-
cions pel que fa a les ba-
lances de creadors cata-
lans i internacionals. Sí
que ho ha fet quant a im-
pulsar la dansa, fent algu-
na provatura amb el circ al
mateix amfiteatre Grec i
concentrant els especta-
cles per a tots els públics
en gairebé una setmana.
També ha apostat pels
nous creadors. El seu tre-
ball de camp li ha permès
conèixer la labor d’Àrea
Tangent, La Caldera, la
Factoria Escènica Interna-
cional (FEI) a la Nau Iva-
now i el treball de públic
de Thomas Noone al
SAT!. Szwarcer planteja
un Grec pensat per gaudir
de teatre a l’aire lliure (el
seu esperit festiu) i que
alhora permeti veure peces
que la cartellera habitual
no pot assumir. Si els anys
vuitanta, el Grec era la re-
partidora que permetia la
supervivència de compa-
nyies catalanes, ara els
grups compten amb un su-
port estable tot l’any a tra-
vés del Departament de
Cultura de la Generalitat.
Rigola, un habitual en el
cartell del Grec i director
artístic del Lliure, concep
la programació del festival
com l’oportunitat de fer el
que no es pot plantejar en
la temporada: una adapta-
ció teatral de cinc hores.

El difícil equilibri de les balances
El nou director del Grec, Ricardo Szwarcer, manté la proporció de creadors catalans i internacionals

� Sacred monsters, una coreogra-
fia d’Akram Khan interpretada pel
mateix Khan i la prestigiosa balla-
rina francesa Sylvie Guillem, va
servir ahir per inaugurar amb el
llistó ben alt el festival d’estiu de
Barcelona, que va comptar amb
una gran representació del món de
la cultura i la política, com ara l’al-
calde de Barcelona, Jordi Hereu, a
qui una part del públic va recrimi-
nar els seus deu minuts de retard un

� Ricardo Szwarcer es presentava el ju-
liol de l’any passat admetent que coneixia
poc el panorama teatral català. Fa només
una setmana presentava el cartell del seu

JORDI BORDES/ Barcelona primer Grec. Es disculpava de dir només
quatre mots en català i ho corregia amb un
cartell que manté el nombre de creadors
catalans. Durant aquests onze mesos, ha
iniciat un viatge per teatres i col·lectius

cop començat l’espectacle.
Malgrat que les baixes tempera-

tures (només algunes temeràries
portaven l’esquena i les cames al
descobert) no contribuïen gaire a
donar un ambient estiuenc a la vet-
llada, l’art de Guillem va aconse-
guir escalfar un teatre Grec ple de
gom a gom (les entrades estaven
exhaurides des de fa una setmana,
si bé cal dir que s’hi compten un
elevat nombre d’invitacions).

Deixeble de Nureyev, a qui con-

impressionant. Encara ha de saludar gent
per primer cop però el cartell mostra una
nova línia del festival d’estiu de Barcelo-
na: ha de ser un espai per a coses interes-
sants per captar la curiositat dels especta-

sidera un «Déu», Guillem va com-
plir amb el seu paper indiscutible
de diva i va posar traves a la prem-
sa, que no ha pogut fotografiar-la
ballant o només de lluny.

Guillem i Khan, dos «monstres
sagrats» de la dansa, es van anar al-
ternant davant d’un públic enlluer-
nat en solos per acabar, en una se-
gona part, en un dilatat duo, on es
tractava d’explorar, cada un des
dels seu llenguatge, els límits i els
misteris de l’escenari. Quina por.

dors. Szwarcer esperarà les enquestes
amb els espectadors per afinar la punteria
per al Grec vinent. L’erren aquells que
diuen que el seu desconeixement ha dis-
tanciat el Grec de l’hàbitat creatiu català.

VALÈRIA GAILLARD

El Grec aixeca el teló

Joan Manel Tresserras i Jordi Hereu van ser algunes de les autoritats que van veure l’espectacle inaugural. / L.C.
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