
� Ricardo Szwarcer va ser director general del cèlebre
Teatro Colón de Buenos Aires. Després es va traslladar
a Europa i va ser director artístic de l’Ópera de Lille.

� És la primera vegada, amb el Grec, que dirigeix un
festival. Li provoca un cert vertigen. “És com pujar a
una muntanya russa”, indica.

� Opina que el públic del Grec és especial. “Així ho
mostren les dades que tenim”. En gran part, diu, és
públic que va només al Grec, sobretot a l’amfiteatre.
Un públic, doncs, en bona mesura “verge”.

� Considera que en l’escena catalana hi ha molta
endogàmia i que el mercat és petit i hi ha certa
tendència a repetir-se, “a menys que un obri
finestres”. A això, recalca, hi col·labora el Grec.

UN PÚBLIC VERGE
JACINTO ANTÓN

Ricardo Szwarcer (Buenos
Aires, 1948) afronta la se-
va segona edició com a di-
rector del festival Grec

amb una envejable tranquil·litat. I
això que aquest any, igual que l’an-
terior, li ha esclatat una polèmica
com qui diu a la vigília (el festival
arranca el pròxim dimecres). Si al
juny de 2007 el problema va ser un
editorial de la revista de l’Associa-
ció d’Actors i Directors Professio-
nals de Catalunya que es despatxa-
va a gust contra ell acusant-lo
d’amiguisme, falta de risc i bueno-
sairescentrisme, aquesta vegada
han estat les crítiques de CiU i
ERC en el Parlament sobre el des-
cens de les obres en català al cartell
del Grec. Szwarcer s’ho pren amb
filosofia, però ensenya les ungles.

Pregunta. Aquesta recurrència
en la crítica, a veure si serà un cos-
tum per animar-lo en l’estrena.

Resposta. Com deia Oscar Wil-
de: “Que parlin malament, però
que parlin”. Em sembla natural
que hi hagi temes conflictius,
aquesta agitació prova que el festi-

val està viu. D’aquesta nova polè-
mica he de dir, no obstant, que no
entenc massa bé de què s’està par-
lant. És cert que hi ha menys pro-
duccions catalanes, com de totes:
hem baixat de 68 a 57. Però en
l’afany de buscar brega i rentabili-
tat política immediata, es falta a la
veritat, que ha de ser matisada i
contextualitzada. ¿Pesa el mateix
en la programació un cantant en

solitari que un espectacle com Pin-
sans i caderneres en el qual treba-
llen 9 actors catalans i el cor del
conservatori de Girona? ¿Han de
comptar el mateix? Parlar de quan-
titats en brut —un espectacle ca-
talà, un que no ho és— és superfi-
cial i perjudicial per a l’impuls i la
projecció de la cultura catalana
que diuen defensar. En el fons,
aquesta polèmica era simplement
un partit que atacava l’altre. Els
temes identitaris s’usen d’aquesta
manera, malament, aquí i arreu
del món. Hi ha una clientela fàcil
per a això.

P. Com s’ho pren, vostè?
R. M’ho prenc seriosament,

més que, segurament, alguns dels
propis impulsors de la polèmica.
Ho faig perquè sóc estranger i sen-
sible al tema de la identitat i la
llengua. I crec, amb tota sinceritat,
que la cultura i la llengua catalanes
estan ben representades en el festi-
val. Aquesta evidència s’ha esca-
motejat. I és injust. ¿Quant és poc?

¿Quin percentatge? En més del
50% de les produccions hi ha
presència catalana. Nou dels 20 es-
pectacles teatrals són parlats en ca-
talà. No es pot dir que sigui una
mala representació. S’ha parlat del
festival d’Edimburg. I jo em pre-
gunto ¿com està representat l’idio-
ma escocès en aquest festival?

P. Vostè és el primer estranger
que dirigeix el Grec. ¿Creu que el
fet de ser argentí el fa més propens
a les crítiques?

R. Xenofòbia? No l’he sentit en
cap moment. Al contrari. Per la
meva part, ser estranger em fa ex-
tremar el respecte i la cura.

P. Més enllà de les polèmiques,
l’elecció de l’espectacle inaugural,
aquesta producció d’Història del
soldat, amb Pavlovsky, ha fet arru-
gar alguna cella. Sembla una mica
exòtic.

R. Un festival com el Grec ha
d’aportar quotes d’excitació, cosa
que té a veure amb l’exotisme. Fa
falta certa sorpresa, innovació,

risc. Posar-ho en l’apertura és mi-
llor. Dit això, l’obra no em provo-
ca cap dubte, és de Stravinski, s’ha
fet abans a Catalunya; la forma, és
cert, és atípica. A veure què passa.
És teatre musical, que combina tot
el que ofereix el nostre programa:
música, teatre i dansa. La gent
s’ho passarà bé, ho garanteixo. Lo-
wery i Hosseinpour, els creadors,
tenen un humor especial, una iro-
nia tendra i intel·ligent. El festival
ha d’estar en perpetu canvi i alho-
ra fidelitzar un públic.

P. Ha de ser lleuger?
R. En part sí. Si ens prenem

massa seriosament acaba en auto
sacramental. Alhora cal sortir de
la facilitat, cal guiar el públic cap a
coses interessants, acompanyar-lo
a una maduració. Cal que hi hagi
una paleta de colors oberta, un
ventall d’experiències artístiques,
d’últimes manifestacions, d’allò
emergent i consolidat. El Grec no
pot anar només al que és resultadis-
ta. Això pot temptar-nos a la facili-
tat dels grans noms. Són coses que
estan bé per al teatre comercial
però no per al teatre públic.

P. Això de mantenir i ampliar el
públic innovant i arriscant... És
com trobar el Grial.

R. És cert que ningú té la recep-
ta de l’èxit. Tot és temptatiu. Per
això el festival ha d’estar en muta-
ció, buscant.

P. Ja porta força temps aquí.
Què opina de l’escena catalana?

R. És especial. He trobat algu-
nes claus, que manejo per a mi, no

són una tesi. Hi ha un tret comú:
una certa vocació d’impacte. Un
esforç d’energia. Hi ha quelcom
d’expressionista, visceral. I ele-
ments de surrealisme i poesia entre-
teixits. La poesia és molt caracterís-
tica i sintonitza molt amb la gent:
en pocs llocs he vist tant d’apreci
per la poesia, especialment escèni-
ca, com aquí.

P. Quina autonomia de progra-
mació té vostè?

R. Total, i també la total respon-
sabilitat del que succeexi, és clar.

P. Però alguns espectacles són
propostes que li vénen de fora.

R. Encara hi ha una certa inèr-
cia en això, però anem prenent la
iniciativa. Em refereixo a les pro-
postes de productores; quant a l’ar-
tista, li pregunto sempre què vol
fer, em sembla que el més sa és
seguir l’impuls del creador. Amb
les productores hi ha d’haver més
interacció, més propostes d’anada
i tornada.

P. Aquestes imposicions d’estre-
nar fora de Barcelona...

R. No tinc cap problema amb
això. Cal evitar vanitats absurdes.
No em treu res el fet que un espec-
tacle s’estreni a Girona abans de
venir al Grec, no em resta ni pú-
blic, ni vida, ni glòria. I si llavors ve
el Llull i el porta a Mèxic, tots
feliços. En altres coses puc ser més
gelós, no per mi, pel Grec.

P. Amb el Teatre Nacional de
Catalunya, per algun espectacle
del Grec que es veurà allà?

R. O amb el Lliure, o amb el
Mercat... és lògic que tots vulguin
rendibilitzar en imatge els diners
que posen. En última instància, el
públic es fa la seva pròpia composi-
ció de lloc i si decideix que, per
exemple, el que veu en el Lliure del
Grec és de la programació del Lliu-
re és impossible fer-li entendre
d’una altra manera.

P. El Grec comença la setmana
que ve, s’acaba l’entrevista, i enca-
ra no ens ha dit què es el que no

ens podem perdre! Vinga, el direc-
tor recomana...

R. No es perdin l’obertura. És
un bombó. I com a carta de visita
del que volem que sigui el Grec és
perfecta. I vegin Sutra, i Dido &
Aeneas, Complicité, Cheek by Jo-
wl, hi ha coses meravelloses que no
han de passar desapercebudes:
Taoub, el grup acrobàtic de Tàn-
ger, que estaran en la Nit de Circ.

P. No el vull preocupar, però a
part de la inauguració no ha reco-
manat res amb aportació catala-
na.

R. Per descomptat. Hi ha la vet-
llada Tasso que orquestra Carme
Portaceli; Aquesta criatura, Pin-
sans, El Ángel Exterminador, de
Joan Ollé, l’encontre de Carlota
Subirós amb el món de Mercè Ro-
doreda —la meva manera de pren-
dre el repertori, de posar la literatu-
ra catalana en mans de la nova
generació—...

P. La música en el Grec és un
element discutit.

R. No ha disminuït, si es refe-
reix a això. El que passa és que hi
ha un important component nou
de música clàssica. Simplement,
fem una altra música. Entenc que
hi ha moltes instàncies i festivals
que s’ocupen de la música popu-
lar, i en les mateixes dates del
Grec. El nostre paper no és donar
paraigües als grups i artistes popu-
lars en gira. No volem ser un més
sinó guanyar perfil propi amb la
nostra proposta musical, encami-
nada a descobrir coses.

RICARDO SZWARCER/ Director del Festival Grec

“El Grec ofereix sorpresa,
innovació i risc”

El director del Grec, l’argentí Ricardo Szwarcer, fotografiat al terrat del Palau de la Virreina. / CARLES RIBAS

“Nou dels vint
espectacles teatrals
del festival són parlats
en català”

“No es perdin
l’obertura. És un
bombó. I hi ha altres
coses meravelloses...”

“En l’afany de buscar
brega i rendibilitat
política immediata, es
falta a la veritat”
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Uns mesos abans de la inauguració
del CCCB, en Ferran Mascarell
em va enviar tres joves promotors
d’un festival de música tecno, que

responien al nom d’Advanced Music. En
Ferran apostava per ells. I, encara que els
sons tecnos a mi personalment em resulta-
ven extraterrestres, l’Enric, en Ricard i en
Sergi em van convèncer fàcilment. Em va
cridar l’atenció el seu interès perquè part
del festival tingués lloc en un espai cultu-
ral. Era el seu valor afegit que, a la vegada,
podia repercutir molt positivament sobre
el propi CCCB, que necessitava trobar el
seu lloc en l’espai cultural barceloní.

Fou així que, tres mesos després de
l’obertura del CCCB, l’estiu del 1994 el
Sónar es va estrenar. Recordo que just a
punt d’inaugurar el festival, el president
Pujol va venir a fer una visita al CCCB. En
presentar-li un dels sónars, li va preguntar:

“I vostè com veu la joventut d’ara?”. Per-
plexitat.

Al cap de tres anys, el Sónar era ja una
realitat consolidada internacionalment.
Després va començar l’expansió i avui hi
ha Nits Sónar arreu del món. Aquell ma-
teix any 1994 van arrencar al CCCB dos
festivals més: OVNI, de vídeos de crítica la
cultura, i l’Alternativa, de cinema indepen-
dent, que duia ja una edició. Barcelona
entrava de ple en l’era dels festivals. Que
des de llavors s’han multiplicat fins al ni-
vell de saturació actual, en què probable-
ment és la ciutat del món que concentra
més festivals per dia i per habitant.

El Sónar va arribar a la seva velocitat
de creuer molt aviat. I quan va semblar que
l’èxit ho desbordava tot i que el pol cultu-
ral de la Casa de Caritat era un espai insufi-
cient, els seus fundadors van tenir el bon
sentit de reduir el nombre d’entrades a la

venda amb tal de mantenir aquesta estra-
nya aliança entre un centre cultural i un
festival tecno que ha resultat ser el seu tret
distintiu. El que el diferencia d’altres festi-
vals que no tenen altra mesura de l’èxit
que augmentar cada any de públic.

Avui el Sónar té ja quinze anys. L’èxit
garantit. I Advanced Music s’ha convertit
en una empresa d’una certa envergadura.
Encara que la consolidació té les seves ser-
vituds i que un tren en marxa és difícil de
parar o canviar de rumb, potser és el mo-
ment en què convindria començar a pensar
en l’era posfestivals.

La fórmula festival és d’aquelles formes
que podríem anomenar perfectes, com el
cotxe o la bicicleta, que admeten variacio-
ns i millores però si es canvien més del
compte cauen. Però l’experimentació de
nous formats també forma part de la inno-
vació en matèria cultural.

La improvisació és precisament el
tret distintitiu dels Aixònoéspà-
nic, format pels veterans Víctor
Nubla, Quicu Samsó, un històric
de l’escena barcelonina, i Albert
Guitart, que actuen al festival de-
mà (13.00 hores). “El grup va
néixer el 2006 amb la intenció de
crear una formació estable d’im-
provisació, que a Catalunya no
n’hi ha tantes. Sí que hi ha molts
músics que improvisen, però
grups estables, pocs. El nostre és
un treball en progrés que vol tenir
una projecció internacional. Ens
basem molt en l’electrificació
d’instruments acústics i utilitzem
sons de motors i tempestes. Fem

una música molt energètica i mos-
trem el nostre estat d’ànim i el del
públic”, explica Nubla, que es co-
neix perfectament el panorama:
“A l’escena local l’experimenta-
ció és molt potent, però els grups
hem de sobreviure en unes condi-
cions molt febles perquè els espais
que ens programen tenen un afo-
rament molt mínim, com l’Helio-
gàbal. A més, generalment, els
músics i els propietaris d’aquests
petits locals compartim riscos i
anem a mitges”. Per això, cal es-
tar preparat sempre per viatjar
quan surt l’ocasió. “A Europa el
circuit és més gran, però sorpre-
nentment no sempre es troba a les

capitals dels països, sinó a ciutats
més petites. Això no significa que
no puguis anar a Berlín i fer una
sèrie de concerts, malgrat que els
festivals són imprescindibles per
tirar endavant”, conclou el músic.

I al costat de l’experiència, els
novells als plats, cantera de la mú-
sica electrònica en la que està es-
pecialitzada el Sónar, malgrat que
any rere any diversifica més la se-
va oferta d’estils. Carles Guinart,
que es presenta al festival com a
Check one, ha decidit encetar una
carrera en solitari després de for-
mar part dels Zuell fins al 2006.
“Vaig prendre la decisió perquè
tenia inquietuds musicals molt
personals. Sempre m’ha agradat
l’escena anglesa i aviat vaig en-
ganxar-me al dubstep. Produeixo
a casa, on m’he muntat un petit
estudi”, explica. “Es troba en un
nivell underground, però a Barce-
lona comença a funcionar la mo-
guda dubstep, que neix del drum
and bass i té elements de reggae.
En part, això passa perquè hi ha

gent de Londres instal·lada aquí.
A més, a sales com Apolo o Loft
programen a vegades sessions
amb estrelles internacionals. En
definitiva, que el dubstep barcelo-
ní està sortint poc a poc a la super-
fície, malgrat que encara no té un
toc mediterrani. De moment no
es pot viure d’això. Encara es dó-
na, i ja són molts anys, el monopo-
li del techno i del house”, conclou
Check One, que actua dissabte a
SónarPub (22.30 hores).

Rastrejar el costat femení de la
música elèctronica és un dels ob-
jectius d’aquesta edició del Sónar,
però si s’atén al que diu Dj Shaki-
ra, tampoc feia falta, perquè en
aquest àmbit passa com amb els
àngels, que no tenen sexe. “La mú-
sica electrònica sempre ha estat
asexuada, no hi ha un predomini
d’elements masculins ni femenins.
Això ha facilitat a les dones el
camí creatiu en aquest camp”, ex-
plica aquesta pionera amb un
nou projecte entre mans, Lucius
Works Here, que presenta avui a

l’escenari SónarDome (16.45 ho-
res). Dj Shakira és ben coneguda
en l’escena barcelonina perquè
l’any 1992 va obrir Wah Wah Dis-
cos. “Llavors no hi havia molts
establiments d’aquest tipus de mú-
sica. Vàrem anar a contracorrent,
perquè era el moment del regnat
del cd i nosaltres vàrem apostar
per mantenir el vinil”. Molt acti-
va a l’escena barcelonina des de
l’adolescència, Dj Shakira no es
deixa portar mai per miratges.
“L’escena alternativa catalana és
molt dispersa en el món de l’elec-
trònica. Hi ha petits focus, però
no estan units més enllà d’alguns
col·lectius on, com a màxim, et
pots trobar amb 10 músics. Mal-
grat això, l’escena underground
existeix i considero que formo
part d’ella”.

De vegades s’ha dit que els
grups locals estan marginats als
festivals que es fan a Barcelona

on tot l’interès es concentra mol-
tes vegades en les estrelles fora-
nes, reclam del seu cartell. Però
en ocasions, fins i tot els mateixos
grups han fomentat d’alguna ma-
nera els prejudicis. Així, fa uns
anys semblava que tot aquell que
volia ser alguna cosa havia de can-
tar en anglès per una incomprensi-
ble pressió ambiental. Nisei va for-
mar part d’aquella tongada de for-
macions, però ara s’han passat al
català. “La comunicació amb el
públic és molt important i en an-
glès no ens enteníem massa. A
més, creiem que cantar en català
és una actitud més honesta”, reco-
neix Marc Balfogon, que toca la
bateria i es va afegir a la banda fa
un any. “La nostra proposta té
una mica de tot: pop, folk, rock,
hardcore... Tots els membres del
grup ens dediquem a una altra
cosa, perquè poques bandes po-
den viure de la música. Hem tri-
gat quatre anys en treure un nou
disc”. Demà (21.00 hores) no pu-
jaran sols al SónarComplex, sinó
que ho faran en companyia dels
Za i amb la improvisació com a
lligam comú.

I dins del cartell amb sabor lo-
cal del Sónar l’etiqueta de “reis
del gamberrisme” els ha caigut a
sobre als QA’A, que també
treuen el cap demà al mateix esce-
nari (17.30 hores). “Això és per-
què a vegades agafem les guita-
rres i les esclatem contra alguna
cosa, però no té cap importàn-
cia”, explica Víctor Hurtado, a
qui sempre li ha agradat la músi-
ca psicodèlica i repetitiva, com a
la resta del grup. A més, creu que
l’experimentació no s’ha d’enten-
dre com a sinònim de minories.
“Crec que si la música és de quali-
tat s’obre pas. Fins i tot els Beat-
les tenen temes molt experimen-
tals fets amb collages i són dels
que més han venut a la història”.

Per Hurtado, aquesta experièn-
cia serà molt singular. “Ens fa
molta il·lusió participar al Sónar.
Però... he de confessar que no hi he
anat mai perquè els festivals no són
el que més m’agrada”. Això sí que
és diversitat!

Era de festivals
JOSEP RAMONEDA

A l’escena alternativa
de Barcelona
la improvisació
és un tret recurrent

L’orgull de ser ‘rar’

Electrotoylets recrea la
tradició amb temes
com ‘Zarathustra
Congelat’ i ‘Segapunks’

Estranys híbrids,
meitat humans
i meitat animals,
protagonitzen la
imatge del Sónar
(esquerra), que posa
l’accent electrònic
a la música.

carles ribas
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