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Primera fila    icult
La presentació del festival d’estiu de Barcelona 

Música
Blaumut
‘El turista’

TEATRE GREC

Dimarts

30 de juliol

Música
Ja t’ho diré

TEATRE GREC

Dimecres

3 de juliol

Circ
‘Opus’
Companyia Circa

TEATRE GREC 

DilluNs i Dimarts

1 i 2 de juliol

Música
Jorge Pardo
‘Huellas XL’

TEATRE GREC                                      

DilluNs

22 de juliol

una primera selecció del programaEl Grec 2013 
s’obrirà amb circ 
i música clàssica
3 la companyia australiana circa inaugurarà l’1 de 
juliol una edició que retalla espectacles i pressupost

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

R
amon Simó, el director del 
Grec, explica que ell actua 
com un corredor de llar-
gues distàncies, que tot 

necessita el seu temps perquè acabi 
fent efecte. Potser per això el segon 
Grec del seu mandat es va presentar 
ahir amb la sensació de continuïtat, 
lògica per una altra part. Amb els 
moments que estem vivint, Simó 
gairebé ha rebut com «una gran no-
tícia» la retallada d’un 10% en un 
pressupost que se situa ara en 3,2 mi-
lions d’euros, encara que aquest per-
centatge sigui probablement la re-
baixa més alta en tota la història del 
certamen. «És un festival similar al 
de l’any passat; una mica més petit. 
No podem fer la política expansiva 
de llavors».
 Com és norma en tots els directors 
artístics, Simó ha volgut preservar la 
qualitat en la programació. «Hem in-
tentat gastar menys en ferro i més en 
art», va dir ahir de forma gràfica du-
rant la presentació d’una trentena 
d’espectacles, més o menys la meitat 
d’una oferta reduïda «en cinc o sis 
muntatges» respecte als 73 de l’edi-
ció del 2012. Són un primer anun-
ci, que es completarà d’aquí un mes 
amb la resta del cartell, i inclouen 
tots els que es veuran al llarg del mes 
de juliol a l’amfiteatre de Montjuïc, 
l’epicentre del festival, i els que inte-
gren la nova oferta Mini Grec desti-
nada al públic familiar.

ESTALVI EN INFRAESTRUCTURA / L’ajust 
econòmic ha provocat també una 
menor inversió en infraestructura, 
cosa que suposarà l’eliminació de 
les carpes de l’any passat. Una d’elles, 
la de la plaça de Margarida Xirgu, 
era el punt de trobada del festival i 
l’escenari de l’Off the record musi-
cal. L’altra es va muntar al costat de 
les fonts de Montjuïc per a petits es-
pectacles circenses.   
 Simó vol que aquesta excel·lència 
artística es manifesti ja en l’especta-
cle inaugural, Opus, de la companyia 
australiana Circa, que uneix la plas-
ticitat i la tècnica del circ amb la mú-
sica clàssica dels quartets de corda 

de Xostakóvitx, a càrrec en directe 
de la formació francesa Quatuor De-
bussy. «Mai deixen indiferent l’es-
pectador. Ataquen el cos, el fetge i el 
cervell», va detallar Simó d’un espec-
tacle que es veurà l’1 i 2 de juliol, des-
prés de la festa ciutadana del 30 de 
juny a l’avinguda de Maria Cristina.

POU I MACHI / Al marge de l’espectacle 
inaugural, el gran escenari de 
Montjuïc acollirà tres espectacles de 
teatre, dos de dansa i 10 de música. 
Entre els muntatges escènics, Simó 
va presentar ahir una atractiva pro-
posta com la de Fuegos (del 26 al 28 de 
juliol), a partir d’un text de Margue-

rite Yourcenar. Josep Maria Pou diri-
girà un quartet amb Carmen Machi, 
Cayetana Guillén-Cuervo, Nathalie 
Poza i Ana Torrent en aquesta copro-
ducció amb el Romea i el festival de 
teatre clàssic de Mèrida. Machi en-
carnarà l’autora de Les memòries 
d’Adrià en una obra, amb dramatúr-
gia de Marc Rosich, en què l’escripto-
ra intenta superar un desengany 
amorós a partir de les veus d’heroï-
nes clàssiques com Clitemnestra, 
Safo o Maria Magdalena.
 Les altres dues obres que va avan-
çar el director del Grec es mouen en 
terrenys molt més experimentals. 
Utopies (9 de juliol) és una coproduc-
ció amb creadors emergents de Ber-
lín, Montpeller i Barcelona (la dra-
maturga Victoria Szpunberg i la 
directora Glòria Balañà) sobre els 
reptes d’una generació abocada a la 
crisi i la globalització. A 100FEMMES 
(19 de juliol), Àngels Aymar puja a 
l’escenari 100 dones per construir 
una història col·lectiva.

DE SIDI LARBI A KIKO VENENO / En l’apar-
tat de dansa del Teatre Grec, Simó va 
presentar un dels «imperdibles» 
d’aquesta edició: Puz/zle, de Sidi Lar-
bi Cherkaoui. Durant dos dies 
s’instal·larà a l’amfiteatre aquesta 
peça, estrenada en l’últim festival 
d’Avinyó, d’un coreògraf sinònim 
d’èxit segur.
 Com és tradicional en les últimes 
edicions, i per les seves complicades 
característiques per al teatre, el Te-
atre Grec serà el gran escenari de la 
música. Fins a 10 xous es veuran a 
Montjuïc amb un programa molt va-
riat. La música s’obrirà el dia 3 amb 
el concert de retrobament de Ja t’ho 
diré, després de nou anys de separa-
ció. Una reunió del grup menorquí, 
històric del pop-rock català, amb 
només tres cites: la del mes de maig 
passat a Salt, la del Grec i la posteri-
or de Ciutadella.
 El cartell inclou Diego el Cigala, 
un clàssic del jazz com Wynton Mar-
salis, la fusió de jazz i flamenc de 
Jorge Pardo, una nit de tango amb 
Rodolfo Mederos i Martirio, i el tan-
cament del Grec 2013 amb Kiko Ve-
neno, el 31 de juliol. H

J La necessitat d’una  
vinculació més important  
amb el teixit creatiu barceloní  
ha portat el Grec a establir 
acords amb altres centres 
culturals. Aquest any es 
materialitza amb el Centre de 
Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB), on es 
programaran dos muntatges, 
d’Ernesto Collado i Iván Morales, 
en què el públic s’implicarà en el 
procés de creació. Hi haurà 
també propostes de suport a 
nous creadors amb una operació 
d’«apadrinament», va dir Ramon 
Simó, amb la Nau Ivanow i de 
l’Antic Teatre.

J El Mini Grec serà una altra de 
les novetats de la programació 
d’aquest any amb la participació 
de set teatres (Almeria, Guasch, 
Jove Teatre Regina, La Puntual, 
Atrium, Tantarantana i 
Poliorama), on es programaran 
13 muntatges destinats al públic 
familiar, amb l’objectiu de captar 
nous públics per al festival. 
Aquesta aposta es completarà 
amb una gran festa d’obertura 
als jardins del Grec. 

DEL CCCB 
AL MINI GREC

LES NOVETATS


