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l programa del Grec 2008 té
algunes propostes per les quals —si no vingues-
sin a Barcelona— valdria la pena l’excentricitat
de comprar un bitllet d’avió i una entrada de tea-
tre a Londres. A la capital britànica o a qualsevol
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Teatre i dansa
internacionals,
música continguda

Grans produccions teatrals per ser exhibides a l’am-

fiteatre Grec, companyies internacionals que estan

estrenant a la resta d’Europa, un tast de la dansa con-

temporània i clàssica, i un cartell de música més con-

tingut de l’habitual. Aquest és l’ADN del Grec
2008. Història del soldat, de Stravinsky, inaugurarà

el pròxim 25 de juny des del Teatre Grec, tot obrint la

porta als mons imaginaris. (Text: Adriana Clivillé)

ciutat europea que programi la companyia teatral
londinenca Cheek by Jowl, la formació de dansa
contemporània berlinesa Sasha Waltz o alguns
dels materials més nous i en procés de creació de
l’escena britànica, que el Grec 08 engloba al cicle

Fast Forward. L’aposta musical té un tractament
del tot diferent aquest any respecte d’anteriors
edicions del certamen: “No se sacrifica la música,
n’hi ha una altra”, explica el director del festival,
Ricardo Szwarcer. “Hem incrementat la produc-
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ció teatral i la música ha baixat.Té un altre caràc-
ter, més particularitzada pel Grec”.

A primer cop d’ull, la programació del Grec
2008 és continguda en teatre i música, introdueix
la dansa clàssica i estabilitza la contemporània, i
té una presència visible de circ. En total, 56
espectacles que busquen configurar una progra-
mació artística de qualitat, amb un esperit gens
exclusiu que vol barrejar els gustos de tota mena
de sectors socials. Des de l’endemà de Sant Joan
i fins a la primera setmana d’agost, Barcelona
estrenarà 17 muntatges teatrals, 23 concerts, 10
coreografies de dansa i 7 funcions de circ. Una
oferta de 56 espectacles que suposen un esforç de
concentració respecte a l’edició de l’any passat.
“El sostre està en les 50 o 60 propostes, més enllà
ens fem la competència interna”, apunta el seu
director.

La peça de teatre musical que inaugura la cita
estiuenca el 25 de juny des del Teatre Grec és
Història del soldat, d’Igor Stravinsky i Charles
Ferdinand Ramuz, un treball subtilment irònic
però d’una gran potència visual. La cantant i
actriu portuguesa Mísia fa de narradora d’aques-
ta faula en què el transformista Pavlovsky encar-
na el soldat i el diable és l’argentina Marilu
Marini, avui una de les grans veus dels teatres
parisencs. La música en directe la interpreta la
formació contemporània Barcelona 216.
L’espectacle està creat especialment per a l’acte
inaugural, i suposa la relectura d’un clàssic per
part de dos directors d’impacte als escenaris
d’Europa, Nigel Lowery i Amir Hosseinpour.
Ricardo Szwarcer apunta els motius d’aquesta
elecció: “L’interessant d’aquesta proposta és mos-
trar a Barcelona el treball de dos directors d’òpe-
ra de perfil internacional, que han treballat
també en dansa, i que parteixen d’una cultura
teatral amb la música com a suport. És interes-
sant introduir professionals nous en l’àmbit de la
direcció i confio molt artísticament en tots dos.
Són dos directors d’escena molt especials”.

El màxim responsable del Grec ha encarregat
un espectacle inaugural que aporti “impacte, ori-
ginalitat, sorpresa i qualitat; atributs que vull pel
festival en general però, sobretot, per a l’obertu-
ra”. Considera que si la proposta que dóna el tret
de sortida és recordada, l’ona expansiva es propa-
ga per la resta del festival. “A l’espectacle inaugu-
ral li atribueixo la força, la concentració de l’ide-
ari del que vull que sigui el Grec”, remarca el seu
director.

Szwarcer —per a qui aquest és el seu segon
festival Grec— té clar que l’amfiteatre de pedra
de Montjuïc és la gran atracció del certamen. Per
això hi ha dedicat part important dels esforços i
recursos, passant de les dues produccions teatrals
de l’any passat a la mitja dotzena d’enguany. El
considera un entorn i un escenari privilegiats, i li
atorga un gran poder com a pol d’atracció: “La
programació de l’amfiteatre, si té èxit, dóna per-
fil al festival”. A més d’Història del soldat en

aquest espai a l’aire lliure s’hi veurà Andròmaca,
d’Eurípides, en una producció francesa i àrab que
dirigeix Jean-Chirstophe Saïs, del 2 al 4 de juliol;
El àngel exterminador, de Luis Buñuel i Luis
Alcoriza, amb direcció de Joan Ollé del 10 al 13
de juliol; Las troyanas, d’Eurípides, amb Mario
Gas com a director d’escena, del 21 al 24 de
juliol, i els muntatges de dansa Mujeres, un
espectacle de flamenc amb Merche Esmeralda,
Belén Maya, Rocío Molina i Diana Navarro, el
29 de juny, i Sutra, la particular interpretació
contemporània de les arts marcials que fa el belga
d’origen marroquí Sidi Larbi Chekaoui i que es
veurà del 16 al 18 de juliol.

L’Andròmaca que es veurà al Grec tracta
d’Occident i Orient, d’Europa i l’Islam, de
nosaltres i els altres. El jove director francès Jean-
Christophe Saïs posa en escena aquest etern joc
entre atracció i rebuig, fascinació i incomprensió.
Els grecs parlaran en francès i els troians en àrab.
D’entre els intèrprets destaca l’actriu siriana Hala
Omran, en una formació que inclou actors de
diverses nacionalitats.

TEATRE, INTERNACIONAL I COPRO-
DUCCIÓ. El teatre del Grec 2008 es dibuixa
amb un programa internacional i centrat en la
producció pròpia. Les propostes que s’exhibiran
a l’amfiteatre de Montjuïc compleixen la part del
gran format teatral. Amb les produccions locals
s’ha intentat donar joc a responsables d’escena
diferents dels que Szwarcer va contractar en l’e-

Tròilus i Cressida

dició passada o que, si hi van treballar, enguany
ho facin amb propostes del tot diferents. És el
cas del director Antonio Simon, que dirigeix per
primera vegada al Grec i ho fa al Teatre Lliure
amb Aquesta criatura, de Joël Pommerat, del 26 al
29 de juny, on dóna una mirada diferent a les
famílies d’avui a partir d’un text que desprèn
autenticitat i emoció. Un text, segons Simon, que
ens ajuda a fer-nos càrrec del món en què vivim.
També és el cas de Roger Bernat i Ignasi Duarte
amb Rimuski (Mercat de les Flors, de 30 de juny
a 3 de juliol), en què el jove director torna a
comptar amb intèrprets no professionals i on
aquesta vegada recrea el món dels taxistes. Oriol
Broggi estrena a la Biblioteca de Catalunya un
Rei Lear, de Shakespeare, amb Joan Anguera al
capdavant d’un repartiment extens i que, sense
proposar-s’ho, és fàcil que provoqui compara-
cions amb el que el Centro Dramático Nacional
haurà estrenat al Teatre Nacional de Catalunya el
mes de maig, amb Alfredo Alcón, Carme Elies i
direcció de Gerardo Vera. Ha estat una pura
coincidència que el director del Grec aprofita per
explicar com una oportunitat per veure una “con-
frontació d’estètiques, estils i ambicions”. Xavier
Albertí estrena un musical en coproducció amb
el Centre d’Arts Escèniques de Salt (Girona),
Pinsans i caderneres, que ha escrit conjuntament
amb Narcís Comadira i que es veurà al Teatre
Romea del 30 de juliol al 3 d’agost.

Les directores Carlota Subirós, Teresa
Vilardell i Carme Portacelli intervenen al Grec
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2008 amb formats nous: Subirós dirà textos de
Mercè Rodoreda al Mercat de les Flors del 22 al
25 de juliol, tot fent una aproximació personal i
intuïtiva, buscant les relacions entre literatura i
vida d’una autora que va viure pràcticament tot el
segle XX. En paraules de Subirós, “es tracta d’un
diàleg fet de ressonàncies, contradiccions i fasci-
nació on es despleguen progressivament, com en
un calidoscopi, algunes de les veus més íntimes
de l’autora de La plaça del Diamant”. Teresa
Vilardell dirigirà Ensam, d’August Strindberg,
un text força centrat en un únic personatge que
interpreta Pere Arquillué, a la sala petita del
Teatre Nacional de Catalunya del 10 al 13 de
juliol. I Carme Portacelli torna a col·laborar amb
l’eclèctica coreògrafa i ballarina Marta Carrasco,
aquesta vegada amb un refrescant espectacle
titulat Cants d’amor, furor i llàgrimes sobre textos
de Torquato Tasso i música de Monteverdi,
Händel, Rossini, Brahms i Dvorák, entre d’al-
tres, al Palau de la Música Catalana el 16 i 17 de
juliol.

ESCENA BRITÀNICA. L’altre gran fil con-
ductor teatral del Grec és l’exhibició de diverses
produccions del Regne Unit, entre les quals des-
taca la companyia Cheek by Jowl amb Troilus
and Cressida, de Shakespeare, dirigida per
Declan Donellan (Teatre Lliure del 3 al 6 de
juliol); la formació Complicité amb la producció
pròpia A disappearing number, dirigida per
Simon McBurney i amb música original de
Nitin Sawney, (Teatre Lliure, del 17 al 20 de
juliol); el muntatge The brother size, dirigida per
Bijan Sheibani (Teatre Lliure, del 2 al 5 de juliol)
i que ha estat nominat per al premi Laurence
Olivier de 2008, i el cicle Fast Forward que
engloba alguns dels materials que encara estan
naixent, noves propostes que es podran veure al
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
el 19 i 20 de juliol.

Cheek by Jowl és una companyia de creació i
d’intèrprets que ha posat en escena innombrables
textos de Shakespeare, si bé també clàssics euro-
peus no representats a Gran Bretanya abans, com
ara Andròmaca, de Jean Racine, o El Cid, de
Corneille. També peces contemporànies com
Homebody Kabul, de Tony Kushner. La darrera
vegada que va estrenar al festival Grec va ser l’es-
tiu de 2006 amb el muntatge The Changelling, de
Middleton i Rowley (dos contemporanis de
Shakespeare).

Complicité és un col·lectiu d’intèrprets angle-
sos polivalents, que han adaptat textos clàssics,
han muntat produccions pròpies i han col·labo-
rat amb formacions musicals com ara els Pet
Shop Boys. El muntatge que porten al Grec 08
els ha suposat el premi Laurence Olivier 2008 a
la millor estrena i el que es proposa és explicar el
món mitjançant les matemàtiques. D’altra
banda, The brothers size és una austera producció
del jove dramaturg McCraney, que barreja el

mite nigerià religiós de Yoruba amb la vida poè-
tica i terrenal de la Louisiana contemporània.

TAST DE TEATRE I DANSA. En teatre, i
posats a fer un tastet, el director del certamen
destaca Su seguro servidor, Orson Welles, protago-
nitzat per Josep Maria Pou i amb dramatúrgia i
direcció del crític cinematogràfic Esteve
Riambau (Teatre Romea, de 30 de juny a 27 de
juliol); Nunca estuviste tan adorable, de Javier
Daulte, un recorregut autobiogràfic de l’autor
que dissecciona a escena els seus orígens i la seva
família, amb l’actriu Anabel Alonso com a pro-
tagonista. Així mateix, els set contes de Todos
hablan, de l’escriptora i directora argentina
Gabriela Izcovich, al Teatre Lliure del 9 al 12 de
juliol. I la fidelitat de Manel Dueso a la drama-
túrgia britànica amb Benefactors, de Michael
Frayn (Sala Muntaner, del 9 de julilol al 3 d’a-
gost), un muntatge petit i assequible que no té
res a veure amb un dels èxits comercials del seu
autor, Pel davant i pel darrere.

En dansa, un dels moments elèctrics del
festival Grec 2008 serà Dido & Aeneas, de la
coreògrafa berlinesa Sasha Waltz (Teatre
Nacional de Catalunya, de l’11 al 13 de
juliol), que ha treballat amb 80 persones per
aportar tots els conceptes propis de la dansa
moderna i convertir-la en una successió d’i-
matges extraordinàries. My favourite things i
The rite of spring, del coreògraf israelià esta-
blert a París Emanuel Gat (Mercat de les
Flors, del 4 al 6 de juliol) és una altra de les
peces de dansa amb força del programa d’en-
guany. Així com el ‘solo’ del japonès Hiroaki
Umeda (Mercat de les Flors, 7 i 8 de juliol).

El cicle Dies de dansa tornarà a ocupar de
la manera més original possible l’espai públic
de la ciutat del 4 al 8 de juliol, a Mataró,
Sitges, Sabadell, Badalona i espais de
Barcelona com ara el MACBA, el CCCB,
Caixa Fòrum i Fundació Joan Miró. I cal
parar atenció al programa de dansa de La
Caldera.

Sutra9. Foto: Koen Broos


