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‘Je suis sang’, de Jan Fabre, ha estat l’espectacle més polèmic

El Grec vol tenir
més personalitat

El festival busca un nou model per no diluir-se
entre la densa oferta cultural de Barcelona

Redacció
BARCELONA

El quart any de Borja
Sitjà com a director del
Grec no ha mostrat
grans canvis. El repte
de futur és ara trobar
un model que afermi la
personalitat d’un festi-
val que corre el perill
d’aigualir-se entre la
densa oferta cultural
que Barcelona genera
durant l’estiu.

C
apficat perquè el Grec si-
gui, diu Sitjà, “més com-
prensible”, el director ar-
tístic del festival estudia
reduir el nombre d’espais i

també el nombre d’espectacles. Una
idea que ja fa quatre anys que predica
de paraula, però que fins ara no s’ha
traslladat a la realitat. La intenció és
“afermar la identitat” d’un certamen
que, amb el temps, ha vist com li ha
canviat l’entorn. Del desert cultural
amb què convivia els primes anys, ara

la saturació de propostes és el marc en
què es mou el Grec. Un marc en què
corre el perill de “diluir-se”, per això se
li vol donar més personalitat.

La rebaixa dels espais es duria a ter-
me amb una concentració al voltant de
la muntanya de Montjuïc, que “és el
cor” del festival i que aquest any regis-
tra –amb 41 muntatges exhibits a
l’amfiteatre, el Lliure, el Mercat de les
Flors i el Poble Espanyol– el “gruix” de
la programació. Una altra “assignatura

pendent” del festival és, segons el re-
gidor de Cultura, Ferran Mascarell,
aconseguir un paper “més rellevant”
en l’escena europea i captar l’interès
privat per programar espectacles a
l’amfiteatre Grec –a l’aire lliure– du-
rant l’agost, un cop s’acabi el festival.
Una idea que l’any que ve tindrà l’im-
puls del Fòrum 2004, en què s’encabirà
el Grec, que tindrà una durada supe-
rior a l’habitual.

Segurament, una de les qüestions

que més maldecaps ha provocat als
ciutadans és la del transport. El festi-
val estudia establir una línia munici-
pal d’autobusos llançadora des de les
estacions de metro que hi ha a prop de
Montjuïc i un aparcament que podria
situar-se en un pavelló de la Fira,
mentre no es construeix el pàrquing
que ha d’anar sota la plaça Margarita
Xirgu.

Xifres estables
El balanç presentat ahir, una set-

mana abans que s’acabi el festival
–perquè hi ha responsables que se’n
van de vacances–, preveu tancar amb
uns 171.000 espectadors. Fins ara en
tenen 163.513 de computats, però a
aquesta quantitat cal sumar-li els 7.500
que han visitat les Atraccions Monta-
legre, l’espai after Grec instal·lat al
Centre de Cultura Contemporània.
Amb tot, el percentatge es redueix i
passa de gairebé un 67 per cent en l’e-
dició del 2002 a un 62 per cent el 2003.
Una baixada que no sembla preocupar
Sitjà, que valora que, si la mitjana
d’ocupació de la ciutat durant l’any és
d’un 40 per cent, que el Grec superi el
60 ja li està bé.

ELS MÉS VISTOS

Espectadors

La Perritxola 9.458

Cía. Nal. de Danza 2 9.321

Electra 7.154

Bocca Tango 6.004

Morcheeba 5.000

Julio Bocca.
Programa mixt 4.950

Lear 4.000

Pina Bausch 3.791

Ibrahim Ferrer 3.676

Je suis sang 3.592

ANÀLISI

Més enllà de
les xifres
Marta Monedero

C
om que l’han renovat com a
director del Grec, Borja Sitjà
no té sensació de final d’etapa
després de quatre anys. Més

enllà de les xifres sobre fer un cer-
tamen més petit –amb una setante-
na d’espectacles–, un dels mandats
que se li van encomanar era poten-
ciar el renom internacional del fes-
tival. No és per tirar coets, però a
fora del Grec se’n comença a parlar
tímidament. Segurament hi ajuden
les coproducció amb creadors es-
trangers de prestigi com Jan Fabre,
que a causa de la vaga d’Avinyó ha
acabat estrenant la polèmica Je suis
sang a Barcelona, o Peter Brook, en-
cara que ens portés una de les seves
produccions menors, Je prends ta
main dans la mienne. Que el Grec sigui
obert i plural, tot i que en alguns
moments es gronxi en la previsibili-
tat, no invalida que quatre anys són
massa per adonar-se que cal més
“Qawwali Jondo i menys Juanes”, en
paraules del director. Cal redefinir
què es fa en espais com el Poble Es-
panyol, perquè l’empresa privada ja
cobreix una oferta on el diner públic
hauria de ser molt curós. Ah! I un
deure pendent: portar Tom Waits.
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