
14 DISSABTE, 30 DE JUNY DEL 2012 ara

Aquesta nit, un espectacle gratuït a l’avinguda
Lluís Companys de Barcelona dóna el tret de
sortida al festival Grec.
El festival d’estiu omplirà la ciutat de teatre,
música, circ i dansa durant tot el juliol i vol que la
ciutadania se’l senti seu.

P
er primera vegada, el
festival Grec de Barce-
lona s’inaugura amb una
festa amb entrada lliure
oberta a tothom.

Aquesta nit al passeig de Lluís
Companys hi haurà un espectacle
de la companyia de teatre de carrer
Theater Tol, i la música de La Troba
Kung-Fú i Canteca de Macao.

Serà el tret de sortida d’aquest
festival que s’allargarà fins al 31
de juliol i que té com a objectiu
principal acostar les arts escèni-
ques al màxim nombre de públics.

Ramon Simó, director del festi-
val Grec, explica que “el programa
és extens i divers, però la voluntat
és que tothom s’hi consideri convi-
dat; proposem als espectadors que
explotin la seva curiositat i vinguin
a veure els espectacles sense apri-
orismes; que es deixin sorprendre
i no els faci por anar a veure coses
desconegudes”.

El Teatre Grec, el Mercat de les
Flors, el Teatre Lliure i l’Institut
del Teatre és on es representaran
la major part dels espectacles, pe-
rò, a més, aquest any hi ha dos
nous espais –la carpa Font Màgica,
situada davant el pavelló Mies van
der Rohe, i la carpa HUB, a la pla-
ça Margarida Xirgu– i s’han progra-
mat dos espectacles –L’ànima del
bus i Kamuyot– que es represen-
taran cada setmana al centre cívic
d’un barri diferent. A més, es faran
activitats paral·leles en diferents
espais de la ciutat. Tal com explica
Simó, “volem que el públic es faci
seu el Grec i que hi hagi una rela-
ció més propera entre els especta-
dors i els artistes; cal que la gent
participi en el festival però també
cal que el festival arribi i s’acosti
a la gent”.

En aquesta edició el Grec comp-
ta amb 68 espectacles, 30 dels
quals són internacionals i 34 són
estrenes. Després de l’espectacle
inaugural i gratuït d’aquesta nit,
demà es podrà veure el primer es-
pectacle al Teatre Grec. Serà un
concert de Pascal Comelade i la
Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barce-
lona que transformarà la cobla en
música avantguardista.

Entre les propostes internacio-
nals destaquen la companyia ale-
manya She She Pop i els seus pa-
res, que aquesta primera setmana
oferirà Testament, en què reflexi-
onen sobre les relacions interge-
neracionals a partir d’El rei Lear; la
companyia canadenca Marie
Chouinard, que estrena un espec-
tacle de dansa contemporània; i els
islandesos Vesturport i la seva par-
ticular visió de La metamorfosi, de
Kafka. També es podrà veure una
revisió del mite de Don Giovanni de
l’hongarès David Marton i un llarg
etcètera d’espectacles de compa-
nyies internacionals que, segons
Simó, “ens permetran saber què els
passa als nostres veïns perquè, en
moments en què a casa tens molt
problemes”, assegura el director
del Grec, “és molt bo obrir les fines-
tres, encara que et sentin cridar.
Cal mirar a l’exterior per saber què
passa, què els preocupa i què fan
per sortir-se’n; no té cap sentit tan-
car-nos a casa i repetir sempre les
quatre coses que ja sabem”.

Però el festival també acull es-
pectacles creats al nostre país,
com El gran teatro del mundo, que
proposa Calixto Bieito; la Senyore-
ta Júlia, de Josep Maria Mestres
amb Julio Manrique, Cristina Gene-
bat i Mireia Aixalà, o la proposta 2.0
que presenten José Sanchis Sinis-
terra i Ferran Audí. També po-
drem veure Dubte, dirigida
per Sílvia Munt i protago-
nitzada per Ramon Ma-
daula, Nora Navas,
Rosa Maria Sardà i
Mar Ulldemolins;
Pallarina, poeta i
puta, de Magda
Puyo, o l’espec-
tacle de Joan Ollé
À la ville de...
Barcelona.

Carme Porta-
celi i Marcel·lí An-
túnez són alguns
dels altres noms
propis de l’escena
teatral catalana que
es podran veure al
Grec’12.

Tal com explica Simó,
“predominen les temàtiques
d’actualitat i, tot i que hi ha peces
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que tenen referents clàssics
–Kafka o Don Giovanni, per

exemple–, es tracten de
manera contemporània

i són espectacles que
parlen de la nostra re-
alitat i del que està
passant en el món”.
Ramon Simó insis-
teix en la importàn-
cia de les arts escè-
niques en un mo-
ment en què “la ciu-

tadania només està
avesada a sentir males

notícies als mitjans de
comunicació; cal sortir de

l’ambient negatiu i feixuc i
mirar les coses des d’un altre

punt de vista més crític i no tan
passiu”. Segons Simó, les arts es-
cèniques són un antídot contra el

pessimisme perquè “els missatges
van acompanyats de preguntes
que et fan reflexionar o et commo-
uen; les males notícies sovint ens
fan pensar que no hi ha res a fer,
però la capacitat de commoció ge-
nera activitat i reacció”.

Nous formats
El Grec es vol acostar a les noves
tecnologies i al món digital, i per
això ofereix un seguit d’especta-
cles de nou format. En col·labora-
ció amb la direcció de creativitat i
innovació de l’Institut de Cultura
de Barcelona, programarà els es-
pectacles Viatges, Pseudo, Full
Evening i La Nana Bunilda menja
malsons, que combinen les arts
escèniques, les arts plàstiques i
les arts digitals.

També destaquen els especta-
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A partir de les 21.30 h, a l’avinguda Lluís Companys:

Pedalejant cap al cel 
Companyia belga Theater TOL
Espectacle d’arts de carrer, gestualitat, dansa, circ, efectes
especials, pirotècnia, música en directe... Un potent
llenguatge visual i un imaginari poètic amb ciclistes
violinistes, ballarines aèries i una acròbata penjats d’un
carrusel gegantí suspès a 30 metres sobre els caps dels
espectadors.

La Troba Kung-Fú 
Amb la rumba catalana com a base musical, la Troba Kung-
Fú fusiona el rock, el dub, la cúmbia, el blues, el boogie-
woogie i mil ritmes més procedents dels quatre racons de
món.

Canteca de Macao
La cúmbia i altres ritmes llatins, el rock, l’ska, el flamenc i
fins i tot la rumba són algunes de les músiques que es
reconeixen escoltant Canteca de Macao, una banda amb
gairebé deu anys de vida que ha fet de la fusió i la festa els
principis fonamentals de la seva existència musical.
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cles infantils i familiars, amb La Na-
na Bunilda menja malsons; Kindur,
vida aventurera de les ovelles a Is-
làndia, i Raspall, basat en contes
de Pere Calders. A més, del 4 al 15
de juliol el Circ Cric s’instal·larà a la
carpa situada davant la Fundació
Mies van der Rohe.

Activitats paral·leles
El festival arriba a tota la ciutat amb
dues propostes, Kamuyot i L’ànima
del bus, que surten de Montjuïc i ani-
ran itinerant setmanalment per al-
guns districtes de Barcelona.

A més, el festival ofereix activi-
tats que demanen la participació ac-
tiva de la ciutadania. A l’Obrador
d’Estiu de la Sala Beckett es troben
dramaturgs emergents d’aquí i de
fora en cursos oberts, seminaris,
lectures dramatitzades i altres acti-

vitats. L’Escola de l’Espectador vol
donar eines al públic perquè s’ho
passi bé amb els espectacles. I tam-
bé s’organitzen les Converses a les
Biblioteques i els tallers de circ.

Despertar la curiositat
El Grec vol posar èmfasi en aques-
ta voluntat d’arribar a tothom i per
això Ramon Simó recorda que els
nens i nenes “també poden anar al
teatre”. Es vol sorprendre els es-
pectadors però Simó demana que
“ells també es deixin sorprendre
per l’experiència de l’art i la cultu-
ra, i que descobreixin els especta-
cles sense cap tipus de complex ni
pensant que s’ha de ser cap entès
per poder-ne gaudir”.

La publicitat de l’edició d’en-
guany del festival Grec també pre-
tén estimular la curiositat dels es-

pectadors. S’ha difós un vídeo
d’humor a la xarxa en què partici-
pen els artistes del Grec i assegu-
ren que al voltant del festival pas-
sen coses estranyes que els tenen
preocupats. Amb el lema “Què hi
ha darrere el Grec?” es convida
tothom a participar i descobrir
aquest misteri.

Les propostes del Grec tenen un
gran reconeixement internacional
i al llarg dels anys ha contribuït al
desenvolupament de les arts escè-
niques a Catalunya, però algunes
de les companyies i noms que s’hi
presenten sovint s’escapen dels
circuits més comercials i són desco-
neguts per al gran públic. En aquest
sentit, Simó demana a la ciutadania
que perdi “la por a tastar i jugar amb
el que és desconegut perquè segur
que en surt satisfet”.

1. Teatre Grec de Barcelona,
a Montjuïc. JOSEP AZNAR

2. Companyia She She Pop
i els seus pares. ICUB


