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GREC G. VIDAL

antenir la concentració a
Montjuïc al màxim durant el
mes de juliol; situar-se com a

coproductor internacional amb la incor-
poració dels artistes catalans i continuar
sent un dels centres de producció capitals
de Catalunya, són tres dels pilars del Grec
que dirigeix Ramon Simó. L’edició del
2015, amb 17 espectacles teatrals interna-
cionals, té un marcat esperit francòfon,
amb produccions com ara Sœurs de
Wadji Mouwad, una versió íntima de La
voix humaine d’Ivo van Hove, i l’especta-
cle de referència dels Peeping Tom, À lo-
uer. Destaquen, també, muntatges de
dansa com per exemple We women de Sol
Picó i Vorònia de La Veronal (que inau-
gurarà oficialment el festival, l’1 de juliol,
a l’amfiteatre), així com el macroespecta-
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Grec: juliol
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cle Amor & Shakespeare, amb
dramatúrgia de Guillem-Jordi
Graells; Bluf, de La Calòrica; El
carrer Franklin, escrita per Llu-
ïsa Cunillé; el retorn de Joglars
amb VIP, i Ninet’InfernO, de
Roland Auzet a partir de textos
de Shakespeare.

El cartell musical s’obrirà

amb un concert gratuït amb
Obeses i la Banda Municipal
de Barcelona, i en sobresurten
els cinc recitals que farà Joan
Manuel Serrat per presentar
Antología desordenada (del 4 al
8 de juliol) i el concert de Jordi
Savall amb Hespèrion XXI (22
de juliol).

Joan Manuel Serrat
presentarà
‘Antología
desordenada’
durant cinc nits a
Montjuïc.
LLUÍS SERRAT

FESTIVAL
GREC
De l’1 al 31 de
juliol
www.bcn.cat/grec

Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro i s’Agaró ha creat aquest
any una nova marca, Estereofò-

nics, que aglutina tota l’oferta de festivals i
cicles musicals que tenen lloc al municipi

L’
Una marca, 57 concerts

ESTEREOFÒNICS XAVIER CASTILLÓN

bàsicament durant l’estiu. Sota el paraigua
promocional d’Estereofònics, s’hi inclo-
uen la mostra d’espectacles i turisme fa-
miliar Xalaro, que celebrarà la 2a edició els
dies 20 i 21 de juny, i propostes ja consoli-

dades com ara les populars Nits de Jazz a
la platja i el Festival Internacional de Mú-
sica de s’Agaró, amb nou concerts de mú-
sica clàssica que tindran lloc del 18 de ju-
liol a l’11 d’octubre. Però Estereofònics
també inclou el cicle de sardanes i havane-
res, les propostes musicals de les dues fes-
tes majors del municipi i, en perfecta con-
vivència, amb tota
aquesta amalgama
estilística, dues ini-
ciatives de l’associa-
ció Arocinema: el
Desemboca Platja
d’Aro, una progra-
mació de concerts a
l’aire lliure (20 a 23
d’agost), amb una
desena de bandes
de rhythm’n’blues,
rock’n’roll i soul
com ara The Youth, The Seven Sins, The
Lookers, El Monstruo, Futuro Terror i
The Slingshots, i la tercera edició del Festi-
surf Costa Brava, que es portarà a terme el
dissabte 12 de setembre a la platja del Riuet,
amb 13th Magic Skull, Los Mambo Jambo,
The Dragtones i Els A-Phonics. En resum,
Estereofònics suma un total de 57 concerts
per a tots els gustos en 120 dies, majorità-
riament gratuïts i a l’aire lliure. ❋

13th Magic Skull, el
grup palafrugellenc
de surf instrumental,
protagonista de la
tercera edició del
Festisurf Costa
Brava. ARXIU

CASTELL,
PLATJA D’ARO I
S’AGARÓ
Tot l’estiu
www.estereofonics
.com




