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Les anomenades sales alterna-
tives de teatre de Barcelona –Sala Beckett, Versus
Teatre, Teatre Tantarantana, Sala Muntaner i
Espai Brossa– tenen una presència irregular al
Festival de Barcelona Grec 2007. La Beckett i
la Muntaner formen part del programa oficial,
mentre que els teatres Tantarantana i Versus pro-
gramen fora del festival el petit cicle La torna
del Grec IV edició. Aquesta torna és –evident–
un posicionament cultural i polític de dos dels
programadors més constants del teatre barceloní,
en ser exclosos de la cita teatral per excel·lència
de la ciutat de Barcelona.

La Sala Beckett proposa pel Grec ‘07 Krapp:
última gravació, de Samuel Beckett, amb direc-
ció de Jordi Coca. La Sala Muntaner presenta
dos muntatges: Leonci i Lena, de Georg Büchner,
dirigida per Pep Pla, i El perseguidor, de Julio
Cortázar, dirigida per Lurdes Barba. I el
Tantarantana i el Versus presenten respectiva-
ment  La mujer del perro cojo, d’Antonio Morcillo,
dirigida per Roberto Romei; i Viatge a Califòr-
nia, de Toni Cabré i direcció de Moisès Maicas,
i Tres-vint-i-set, escrita i dirigida per Carles
Mallol, més un cicle de lectures dramatitzades.
L’Espai Brossa, per part seva, programa la mà-
gia de Hausson fins al 29 de juliol, fora del Fes-
tival Grec.

DECONSTRUIR LA MEMÒRIA. La ironia
de recordar oportunitats i il·lusions perdudes és

el fil conductor de Krapp: última gravació, el text
de Samuel Beckett que la Sala Beckett de
Barcelona programa del 5 al 29 de juliol. Jordi
Coca dirigeix Quimet Pla en aquest monòleg
que insisteix en el record de vides anteriors, de
fracassos i dels motius pels quals es van produir.
S’estableix un diàleg de l’home de 70 anys amb
el que va ser 30 anys enrere, mitjançant la seva
veu enregistrada en cintes magnetofòniques. “Hi
ha una separació entre l’àudio i el que passa so-
bre l ’escenari”, explica Jordi Coca, “una
deconstrucció de la memòria que fa evident la
impossibilitat d’esborrar el passat i l’imperatiu
d’encarar-s’hi tard o d’hora”. El personatge se
sustenta també en l’humor “que en Beckett sem-
pre és important, encara que no ho sembli”,
apunta el director. I fa una referència total i ab-
soluta a l’amor, mitjançant el desamor.

La Sala Muntaner fa dues apostes ben dife-
renciades, la primera, una sarcàstica reflexió so-
bre l’existència humana amb Leonci i Lena, que
estarà en cartell de l’11 de juliol al 5 d’agost. I la
segona, El perseguidor, que es veurà del 25 al 29
de juliol i que és una faula que uneix els camins
de l’escriptor Julio Cortázar i el saxofonista
Charlie Parker.

LA TORNA DEL GREC. La quarta edició del
cicle La torna del Grec es proposa de nou cridar
l’atenció davant d’un festival i un pressupost pú-
blics que manté al marge dues sales: el Versus

Teatre i el Teatre Tantarantana. La seva propos-
ta té estructura de petit cicle i té també un fons
de queixa. Ever Blanchet –veterà director i pro-
gramador de Versus– assegura que la seva in-
tenció és “participar una vegada més al festival
d’estiu de la ciutat, confiant en els creadors del
país, en el públic espavilat de Barcelona i en la
llibertat d’arriscar-nos. Ho fem així des de fa
quatre anys, sense que la secció oficial del festi-
val entengui, accepti o comprengui que formem
part d’aquesta ciutat emprenedora, i que nosal-
tres també som emprenedors que convoquem les
persones per oferir-los obres d’art escènic de risc
i qualitat”.

Durant tot el mes de juliol, el Teatre
Tantarantana proposa La mujer del perro cojo,
d’Antonio Morcillo, amb un repartiment inte-
grat per David Climent, Pablo Molinero i Leo
Castro. Versus Teatre fa dues propostes que són:
Viatge a Califòrnia i Tres-vint-i-set, i  dues lec-
tures dramatitzades. Per a les lectures dramatit-
zades el Versus Teatre ha volgut comptar amb
alguns intèrprets que arrosseguin públic: la pri-
mera –dilluns 9 de juliol– serà d’un text inèdit
de Toni Cabré, Demà␣ coneixeràs en Klein, a càr-
rec de Laura Conejero, Lali Barenys, Aida de la
Cruz i Mia Esteve. La segona –dilluns 16 de
juliol–, el text  Iglú, de Toni Cabré, amb un tàn-
dem guanyador: Jordi Boixaderas i Lluís Soler.
Presentarà l’acte el crític i autor teatral Francesc
Massip.//
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Presència desigual de les
sales alternatives al Grec

Les sales alternatives
han presentat les seves propostes

estivals, algunes de les quals

estan lligades al Festival Grec.

D’altres, en canvi, han decidit

tirar pel dret i anar en

solitari. (Text: Adriana

Clivillé)
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