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Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

21/05/16 EL GREC TORNA ALS ORÍGENS    /    La Vanguardia (Ed. Català) 5 2

21/05/16 EL GREC MÉS HIPERVITAMINAT    /    El Periódico de Catalunya (Ed. Català) 7 1

21/05/16 EL CONFLICTE EN EL GREC    /    El Punt avui (Ed. Girona) 8 2

21/05/16 EL GREC ES FICA EN TOTS ELS FOCUS DE CONFLICTE    /    Ara 10 1

22/05/16 MÉS INFORMACIÓ    /    La Vanguardia (Ed. Català) -Suplement 11 1

22/05/16 ÍNDEX D'ESPECTACLES    /    La Vanguardia (Ed. Català) -Suplement 12 2

15/06/16 AL DETALL. EL PROGRAMA COMPLET (BARCELONA.CAT/GREC)    /    El Periódico de Catalunya (Ed. Català) -
Suplement

14 2

16/06/16 EL VOCABULARI DEL GREC    /    Time out Barcelona 16 1

19/06/16 AGENDA    /    El Punt avui -Cultura 17 1

19/06/16 FA VINT ANYS QUE TINC VINT ANYS    /    El Punt avui -Cultura 18 1

23/06/16 MALEÏTS DINERS    /    Time out Barcelona 19 3

24/06/16 TEATRE FET A CASA: FELICITATS, MR. MILLER!    /    La Vanguardia (Ed. Català) -Quèfem? 22 6

24/06/16 ¿NO HEM DE PERDRE EL    /    Ara -Play 28 1

25/06/16 EL GREC MIRA AL MÓN    /    La Vanguardia (Ed. Català) -Cultura/s 29 1

25/06/16 !-- IMAGE --> LA PORTADA _    /    Ara (Ed. Balears) -Play 30 1

25/06/16 UN ANIVERSARI PER MANTENIR EL RISC    /    La Vanguardia (Ed. Català) -Cultura/s 31 2

29/06/16 20 IMPERDIBLES DEL GREC    /    Ara 33 2

29/06/16 TERRA DE BONA MÚSICA    /    El Temps -Suplement 35 5

30/06/16 DE CULTURA    /    Time out Barcelona 40 2
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Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

30/06/16 ENS AGRADA!    /    Time out Barcelona 42 1

01/07/16 MÀGIA NEGRA SOTA LA PLUJA TROPICAL    /    La Vanguardia (Ed. Català) -Quèfem? 43 1

02/07/16 GREC LA CAÇA DE BRUIXES OBRE EL FESTIVAL    /    La Vanguardia (Ed. Català) 44 2

02/07/16 NIT DE BRUIXES AL GREC    /    El Periódico de Catalunya (Ed. Català) 46 2

04/07/16 AL·LUVIÓ D'EFECTES ESCÈNICS PER SERVIR BEN FRED    /    El Punt avui 48 1

04/07/16 VANHOVE: NOU TRIOMF    /    La Vanguardia (Ed. Català) 49 1

05/07/16 PERÒ QUE BO QUE ÉS AQUEST IVO VAN HOVE    /    Ara 50 1

05/07/16 FASCINANT VIATGE COLONIAL    /    El Periódico de Catalunya (Ed. Català) 51 1

08/07/16 LES MALEÏDES I HUMIDES PARAULES!    /    La Vanguardia (Ed. Català) -Quèfem? 52 1

14/07/16 QUÈ VINDRÀ DESPRÉS?    /    Time out Barcelona 53 1

16/07/16 TEATRE    /    Ara 54 1

29/07/16 EL GREC S'ENFILA ALS 153.000    /    El Punt avui 55 1

30/07/16 GREC, BALANÇ D'UNA ETAPA    /    La Vanguardia (Ed. Català) -Cultura/s 56 1

4 / 141



21/05/16La Vanguardia (Ed. Català)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 63.840 Ejemplares
Difusión: 55.273 Ejemplares

Página: 36
Sección: CULTURA    Valor: 27.119,00 €    Área (cm2): 951,0    Ocupación: 91 %    Documento: 1/2    Autor: JUSTO BARRANCO Barcelona    Núm. Lectores: 450000

C
ód: 102643346
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21/05/16La Vanguardia (Ed. Català)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 63.840 Ejemplares
Difusión: 55.273 Ejemplares

Página: 37
Sección: CULTURA    Valor: 17.214,00 €    Área (cm2): 603,6    Ocupación: 57,76 %    Documento: 2/2    Autor: JUSTO BARRANCO Barcelona    Núm. Lectores: 450000

C
ód: 102643346
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21/05/16El Periódico de Catalunya (Ed. Català)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 43.473 Ejemplares
Difusión: 34.104 Ejemplares

Página: 47
Sección: CULTURA    Valor: 27.448,00 €    Área (cm2): 841,1    Ocupación: 72,8 %    Documento: 1/1    Autor: ELENA HEVIA I    BARCELONA    Núm. Lectores: 442000

C
ód: 102643529
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21/05/16El Punt avui (Ed. Girona)
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 11.438 Ejemplares
Difusión: 9.335 Ejemplares

Página: 44
Sección: CULTURA    Valor: 4.201,00 €    Área (cm2): 864,9    Ocupación: 85,67 %    Documento: 1/2    Autor: Jordi Bordes BARCELONA    Núm. Lectores: 37340

C
ód: 102647353
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21/05/16El Punt avui (Ed. Girona)
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 11.438 Ejemplares
Difusión: 9.335 Ejemplares

Página: 45
Sección: CULTURA    Valor: 1.341,00 €    Área (cm2): 276,1    Ocupación: 27,34 %    Documento: 2/2    Autor: Jordi Bordes BARCELONA    Núm. Lectores: 37340

C
ód: 102647353
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21/05/16Ara
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 23.210 Ejemplares
Difusión: 13.732 Ejemplares

Página: 41
Sección: CULTURA    Valor: 3.776,00 €    Área (cm2): 760,9    Ocupación: 84,86 %    Documento: 1/1    Autor: ANTONI RIBAS TUR BARCELONA    Núm. Lectores: 123000

C
ód: 102644100
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22/05/16La Vanguardia (Ed. Català) -Suplement
Barcelona

Prensa: Otra
Tirada: 63.840 Ejemplares
Difusión: 55.273 Ejemplares

Página: 63
Sección: OTROS    Valor: 43.828,00 €    Área (cm2): 891,1    Ocupación: 91,88 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 710000

C
ód: 102670428

11 / 141



22/05/16La Vanguardia (Ed. Català) -Suplement
Barcelona

Prensa: Otra
Tirada: 63.840 Ejemplares
Difusión: 55.273 Ejemplares

Página: 4
Sección: SUMARIO    Valor: 47.700,00 €    Área (cm2): 1013,4    Ocupación: 100 %    Documento: 1/2    Autor:     Núm. Lectores: 710000

C
ód: 102670333
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22/05/16La Vanguardia (Ed. Català) -Suplement
Barcelona

Prensa: Otra
Tirada: 63.840 Ejemplares
Difusión: 55.273 Ejemplares

Página: 5
Sección: SUMARIO    Valor: 46.256,00 €    Área (cm2): 940,4    Ocupación: 96,97 %    Documento: 2/2    Autor:     Núm. Lectores: 710000

C
ód: 102670333
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15/06/16El Periódico de Catalunya (Ed. Català) -Suplement
Barcelona

Prensa: Otra
Tirada: 43.473 Ejemplares
Difusión: 34.104 Ejemplares

Página: 4
Sección: CULTURA    Valor: 22.590,00 €    Área (cm2): 963,8    Ocupación: 91,8 %    Documento: 1/2    Autor:     Núm. Lectores: 527000

C
ód: 103215126
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15/06/16El Periódico de Catalunya (Ed. Català) -Suplement
Barcelona

Prensa: Otra
Tirada: 43.473 Ejemplares
Difusión: 34.104 Ejemplares

Página: 5
Sección: CULTURA    Valor: 21.894,00 €    Área (cm2): 934,1    Ocupación: 88,97 %    Documento: 2/2    Autor:     Núm. Lectores: 527000

C
ód: 103215126
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16/06/16Time out Barcelona
Barcelona

Prensa: Semanal (Jueves)
Tirada: 150.000 Ejemplares
Difusión: 115.000 Ejemplares

Página: 37
Sección: CULTURA    Valor: 4.831,00 €    Área (cm2): 282,0    Ocupación: 64,93 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 63000

C
ód: 103234179

16 / 141



19/06/16El Punt avui -Cultura
Barcelona

Prensa: Mensual
Tirada: 33.282 Ejemplares
Difusión: 23.306 Ejemplares

Página: 20
Sección: CULTURA    Valor: 6.127,00 €    Área (cm2): 587,5    Ocupación: 62,18 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 125000

C
ód: 103315845
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19/06/16El Punt avui -Cultura
Barcelona

Prensa: Mensual
Tirada: 33.282 Ejemplares
Difusión: 23.306 Ejemplares

Página: 4
Sección: CULTURA    Valor: 3.572,00 €    Área (cm2): 342,6    Ocupación: 36,26 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 125000

C
ód: 103315826
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23/06/16Time out Barcelona
Barcelona

Prensa: Semanal (Jueves)
Tirada: 150.000 Ejemplares
Difusión: 115.000 Ejemplares

Página: 20
Sección: CULTURA    Valor: 7.440,00 €    Área (cm2): 486,0    Ocupación: 100 %    Documento: 1/3    Autor: Per Andreu Gomila Foto Iván Moreno    Núm. Lectores: 63000

C
ód: 103396979
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23/06/16Time out Barcelona
Barcelona

Prensa: Semanal (Jueves)
Tirada: 150.000 Ejemplares
Difusión: 115.000 Ejemplares

Página: 21
Sección: CULTURA    Valor: 7.440,00 €    Área (cm2): 496,0    Ocupación: 100 %    Documento: 2/3    Autor: Per Andreu Gomila Foto Iván Moreno    Núm. Lectores: 63000

C
ód: 103396979
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23/06/16Time out Barcelona
Barcelona

Prensa: Semanal (Jueves)
Tirada: 150.000 Ejemplares
Difusión: 115.000 Ejemplares

Página: 22
Sección: CULTURA    Valor: 7.440,00 €    Área (cm2): 469,9    Ocupación: 100 %    Documento: 3/3    Autor: Per Andreu Gomila Foto Iván Moreno    Núm. Lectores: 63000

C
ód: 103396979
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24/06/16La Vanguardia (Ed. Català) -Quèfem?
Barcelona

Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada: 63.840 Ejemplares
Difusión: 55.273 Ejemplares

Página: 4
Sección: CULTURA    Valor: 9.600,00 €    Área (cm2): 936,6    Ocupación: 100 %    Documento: 1/6    Autor: RAMON OLIVER    Núm. Lectores: 673000

C
ód: 103429257
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24/06/16La Vanguardia (Ed. Català) -Quèfem?
Barcelona

Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada: 63.840 Ejemplares
Difusión: 55.273 Ejemplares

Página: 5
Sección: CULTURA    Valor: 9.600,00 €    Área (cm2): 975,5    Ocupación: 100 %    Documento: 2/6    Autor: RAMON OLIVER    Núm. Lectores: 673000

C
ód: 103429257
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24/06/16La Vanguardia (Ed. Català) -Quèfem?
Barcelona

Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada: 63.840 Ejemplares
Difusión: 55.273 Ejemplares

Página: 6
Sección: CULTURA    Valor: 8.995,00 €    Área (cm2): 737,1    Ocupación: 93,69 %    Documento: 3/6    Autor: RAMON OLIVER    Núm. Lectores: 673000

C
ód: 103429257
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24/06/16La Vanguardia (Ed. Català) -Quèfem?
Barcelona

Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada: 63.840 Ejemplares
Difusión: 55.273 Ejemplares

Página: 7
Sección: CULTURA    Valor: 9.600,00 €    Área (cm2): 788,2    Ocupación: 100 %    Documento: 4/6    Autor: RAMON OLIVER    Núm. Lectores: 673000

C
ód: 103429257
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24/06/16La Vanguardia (Ed. Català) -Quèfem?
Barcelona

Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada: 63.840 Ejemplares
Difusión: 55.273 Ejemplares

Página: 8
Sección: CULTURA    Valor: 9.600,00 €    Área (cm2): 806,2    Ocupación: 100 %    Documento: 5/6    Autor: RAMON OLIVER    Núm. Lectores: 673000

C
ód: 103429257
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24/06/16La Vanguardia (Ed. Català) -Quèfem?
Barcelona

Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada: 63.840 Ejemplares
Difusión: 55.273 Ejemplares

Página: 9
Sección: CULTURA    Valor: 9.600,00 €    Área (cm2): 808,0    Ocupación: 100 %    Documento: 6/6    Autor: RAMON OLIVER    Núm. Lectores: 673000

C
ód: 103429257
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24/06/16Ara -Play
Barcelona

Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada: 22.564 Ejemplares
Difusión: 13.650 Ejemplares

Página: 2
Sección: CULTURA    Valor: 858,00 €    Área (cm2): 195,4    Ocupación: 19,28 %    Documento: 1/1    Autor: XAVIER MUNIESA    Núm. Lectores: 100000

C
ód: 103425035

28 / 141



25/06/16La Vanguardia (Ed. Català) -Cultura/s
Barcelona

Prensa: Semanal (Sabado)
Tirada: 63.840 Ejemplares
Difusión: 55.273 Ejemplares

Página: 9
Sección: CULTURA    Valor: 3.104,00 €    Área (cm2): 115,7    Ocupación: 14,85 %    Documento: 1/1    Autor: JUSTO BARRANCO    Núm. Lectores: 450000

C
ód: 103450566
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25/06/16Ara (Ed. Balears) -Play
Islas Baleares

Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada: 3.026 Ejemplares
Difusión: 1.860 Ejemplares

Página: 2
Sección: CULTURA    Valor: 648,00 €    Área (cm2): 195,4    Ocupación: 21,59 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 123000

C
ód: 103451307

30 / 141



25/06/16La Vanguardia (Ed. Català) -Cultura/s
Barcelona

Prensa: Semanal (Sabado)
Tirada: 63.840 Ejemplares
Difusión: 55.273 Ejemplares

Página: 8
Sección: CULTURA    Valor: 18.371,00 €    Área (cm2): 746,3    Ocupación: 87,9 %    Documento: 1/2    Autor: NURIACUADRADO    Núm. Lectores: 450000

C
ód: 103450565
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25/06/16La Vanguardia (Ed. Català) -Cultura/s
Barcelona

Prensa: Semanal (Sabado)
Tirada: 63.840 Ejemplares
Difusión: 55.273 Ejemplares

Página: 9
Sección: CULTURA    Valor: 15.298,00 €    Área (cm2): 621,5    Ocupación: 73,2 %    Documento: 2/2    Autor: NURIACUADRADO    Núm. Lectores: 450000

C
ód: 103450565
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29/06/16Ara
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 22.564 Ejemplares
Difusión: 13.650 Ejemplares

Página: 32
Sección: CULTURA    Valor: 3.523,00 €    Área (cm2): 801,0    Ocupación: 79,17 %    Documento: 1/2    Autor:     Núm. Lectores: 130000

C
ód: 103532201
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29/06/16Ara
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 22.564 Ejemplares
Difusión: 13.650 Ejemplares

Página: 33
Sección: CULTURA    Valor: 727,00 €    Área (cm2): 165,2    Ocupación: 16,33 %    Documento: 2/2    Autor:     Núm. Lectores: 130000

C
ód: 103532201
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29/06/16El Temps -Suplement
Valencia

Prensa: Otra
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 3
Sección: CULTURA    Valor: 1.618,00 €    Área (cm2): 402,4    Ocupación: 93,54 %    Documento: 1/5    Autor: Redacció: Nicolas Tomás Maquetació: Amad    Núm. Lectores: 14000

C
ód: 103551610
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29/06/16El Temps -Suplement
Valencia

Prensa: Otra
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 4
Sección: CULTURA    Valor: 1.730,00 €    Área (cm2): 520,7    Ocupación: 100 %    Documento: 2/5    Autor: Redacció: Nicolas Tomás Maquetació: Amad    Núm. Lectores: 14000

C
ód: 103551610
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29/06/16El Temps -Suplement
Valencia

Prensa: Otra
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 5
Sección: CULTURA    Valor: 1.730,00 €    Área (cm2): 495,4    Ocupación: 100 %    Documento: 3/5    Autor: Redacció: Nicolas Tomás Maquetació: Amad    Núm. Lectores: 14000

C
ód: 103551610
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29/06/16El Temps -Suplement
Valencia

Prensa: Otra
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 6
Sección: CULTURA    Valor: 1.730,00 €    Área (cm2): 490,0    Ocupación: 100 %    Documento: 4/5    Autor: Redacció: Nicolas Tomás Maquetació: Amad    Núm. Lectores: 14000

C
ód: 103551610
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29/06/16El Temps -Suplement
Valencia

Prensa: Otra
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 7
Sección: CULTURA    Valor: 1.730,00 €    Área (cm2): 471,3    Ocupación: 100 %    Documento: 5/5    Autor: Redacció: Nicolas Tomás Maquetació: Amad    Núm. Lectores: 14000

C
ód: 103551610
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30/06/16Time out Barcelona
Barcelona

Prensa: Semanal (Jueves)
Tirada: 150.000 Ejemplares
Difusión: 115.000 Ejemplares

Página: 26
Sección: OTROS    Valor: 7.440,00 €    Área (cm2): 435,6    Ocupación: 100 %    Documento: 1/2    Autor:     Núm. Lectores: 63000

C
ód: 103553533
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30/06/16Time out Barcelona
Barcelona

Prensa: Semanal (Jueves)
Tirada: 150.000 Ejemplares
Difusión: 115.000 Ejemplares

Página: 27
Sección: OTROS    Valor: 7.440,00 €    Área (cm2): 469,8    Ocupación: 100 %    Documento: 2/2    Autor:     Núm. Lectores: 63000

C
ód: 103553533
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30/06/16Time out Barcelona
Barcelona

Prensa: Semanal (Jueves)
Tirada: 150.000 Ejemplares
Difusión: 115.000 Ejemplares

Página: 40
Sección: CULTURA    Valor: 1.799,00 €    Área (cm2): 105,0    Ocupación: 24,18 %    Documento: 1/1    Autor: Per Andreu Gomila   .    Núm. Lectores: 63000

C
ód: 103553535
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01/07/16La Vanguardia (Ed. Català) -Quèfem?
Barcelona

Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada: 63.840 Ejemplares
Difusión: 55.273 Ejemplares

Página: 15
Sección: CULTURA    Valor: 4.781,00 €    Área (cm2): 419,2    Ocupación: 49,8 %    Documento: 1/1    Autor: RAMON OLIVER    Núm. Lectores: 673000

C
ód: 103578955

43 / 141



02/07/16La Vanguardia (Ed. Català)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 63.840 Ejemplares
Difusión: 55.273 Ejemplares

Página: 34
Sección: CULTURA    Valor: 21.887,00 €    Área (cm2): 769,5    Ocupación: 73,45 %    Documento: 1/2    Autor: LA CRÒNICA Justo Barranco Barcelona    Núm. Lectores: 450000

C
ód: 103603230
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02/07/16La Vanguardia (Ed. Català)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 63.840 Ejemplares
Difusión: 55.273 Ejemplares

Página: 35
Sección: CULTURA    Valor: 12.561,00 €    Área (cm2): 441,6    Ocupación: 42,15 %    Documento: 2/2    Autor: LA CRÒNICA Justo Barranco Barcelona    Núm. Lectores: 450000

C
ód: 103603230
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02/07/16El Periódico de Catalunya (Ed. Català)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 43.473 Ejemplares
Difusión: 34.104 Ejemplares

Página: 54
Sección: CULTURA    Valor: 34.551,00 €    Área (cm2): 1003,4    Ocupación: 91,63 %    Documento: 1/2    Autor: MARTA C E RVE RA BARCELONA    Núm. Lectores: 442000

C
ód: 103603066
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02/07/16El Periódico de Catalunya (Ed. Català)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 43.473 Ejemplares
Difusión: 34.104 Ejemplares

Página: 55
Sección: CULTURA    Valor: 36.973,00 €    Área (cm2): 1073,7    Ocupación: 98,06 %    Documento: 2/2    Autor: MARTA C E RVE RA BARCELONA    Núm. Lectores: 442000

C
ód: 103603066
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04/07/16El Punt avui
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 33.282 Ejemplares
Difusión: 23.306 Ejemplares

Página: 37
Sección: CULTURA    Valor: 2.753,00 €    Área (cm2): 287,8    Ocupación: 33,52 %    Documento: 1/1    Autor: Jordi Bordes    Núm. Lectores: 125000

C
ód: 103643076
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04/07/16La Vanguardia (Ed. Català)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 63.840 Ejemplares
Difusión: 55.273 Ejemplares

Página: 36
Sección: CULTURA    Valor: 8.367,00 €    Área (cm2): 279,5    Ocupación: 28,08 %    Documento: 1/1    Autor: JOAN-ANTON BENACH    Núm. Lectores: 605000

C
ód: 103644153
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05/07/16Ara
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 22.564 Ejemplares
Difusión: 13.650 Ejemplares

Página: 33
Sección: CULTURA    Valor: 1.507,00 €    Área (cm2): 342,6    Ocupación: 33,86 %    Documento: 1/1    Autor: SANTI FONDEVILA BARCELONA    Núm. Lectores: 99000

C
ód: 103662113
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05/07/16El Periódico de Catalunya (Ed. Català)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 43.473 Ejemplares
Difusión: 34.104 Ejemplares

Página: 52
Sección: CULTURA    Valor: 8.330,00 €    Área (cm2): 391,1    Ocupación: 33,85 %    Documento: 1/1    Autor: JOSÉ CARLOS SORRIBES I    BARCELONA    Núm. Lectores: 549000

C
ód: 103663810
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08/07/16La Vanguardia (Ed. Català) -Quèfem?
Barcelona

Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada: 63.840 Ejemplares
Difusión: 55.273 Ejemplares

Página: 14
Sección: CULTURA    Valor: 4.486,00 €    Área (cm2): 381,2    Ocupación: 46,73 %    Documento: 1/1    Autor: RAMON OLIVER    Núm. Lectores: 714000
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C
ód: 103899966

54 / 141
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Prensa: Diaria
Tirada: 33.282 Ejemplares
Difusión: 23.306 Ejemplares

Página: 28
Sección: CULTURA    Valor: 6.258,00 €    Área (cm2): 725,8    Ocupación: 76,21 %    Documento: 1/1    Autor: Jordi Bordes BARCELONA    Núm. Lectores: 126000

C
ód: 104164634

55 / 141
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Barcelona
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Página: 18
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RÀDIO 

Data Titular/Mitjà

02/07/16 RAC 1 - 14/15 - 14:12h - 00:00:57
#CULTURA. IVO VAN HOVE, AMB 'LA FORÇA OCULTA', TORNA PER QUARTA VEGADA AL FESTIVAL GREC AMB LA
SEVA COMPANYIA, LA TONEELGROEP AMSTERDAM.

02/07/16 CATALUNYA RADIO - L'INFORMATIU DEL MIGDIA - 14:25h - 00:02:15
#CULTURA. FESTIVAL GREC DE BARCELONA.  EL DIRECTOR BELGA I. VAN HOF DIRIGEIX 'LA FORÇA OCULTA'. ES
POT VEURE AL TEATRE LLIURE DE MONTJUIC. DECLARACIONS DE RAMON SIMO, DIRECTOR DEL GREC.

58 / 141

https://acceso360.acceso.com/icub/ca-ES/?mod=TrackingAVPlayer&task=openAV&newsId=&companyNewsId=378951388&mediaType=1&newsDate=1467461556&sig=56b5727b14703aa37774ffaa89d5432c9be68cf92988d9a3d144b9f9600bcef7
https://acceso360.acceso.com/icub/ca-ES/?mod=TrackingAVPlayer&task=openAV&newsId=&companyNewsId=378937272&mediaType=1&newsDate=1467462339&sig=59bbd571f8c0a3cdff49764476497dd38ab46396f5617645042fd38a9528e379


59 / 141



TELEVISIÓ 

Data Titular/Mitjà

03/07/16 TELEVISIO DE CATALUNYA - TELENOTICIES CAP DE SETMANA MIGDIA - 15:13h - 00:02:11
#CULTURA. TEATRE.  LA FORÇA OCULTA TORNA AL GREC, AL TEATRE LLIURE DE MONTJUIC. DECLARACIONS DE
WOUTER VAN RANSBEEK, SOTSDIRECTOR COMPANYIA TONEELGROEP.
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Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

20/05/16 Ivo Van Hove, Luk Perceval, Mariano Pensotti i Cesc Gelabert,  protagonistes del teatre i la dansa del Grec    /    Ara Cat 65 2

20/05/16 El conflicte, les formes del poder i la dona, temes principals del Grec 2016    /    Aldia.cat 67 1

20/05/16 El conflicte, les formes del poder i la dona, temes principals del Grec 2016    /    Directe!cat 68 1

20/05/16 Del Grec autogestionat al Grec de la Colau    /    Núvol 69 2

20/05/16 Grec 2016: 10 imprescindibles    /    Butxaca.com 71 2

20/05/16 El Grec más hipervitaminizado y político    /    elPeriódico.com 73 2

20/05/16 Grec 2016: A escena el conflicte, les formes del poder i la dona    /    FAN News Club 75 2

20/05/16 El Grec celebra 40 anys amb 141 propostes i apunta al Conflicte'    /    Teatralnet 77 3

20/05/16 El GREC del 40 aniversari es reafirma com a festival de creació    /    Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 80 1

20/05/16 El conflicte en el Grec    /    El Punt Avui 81 2

21/05/16 El Grec es fica en tots els focus de conflicte    /    Ara Cat 83 2

21/05/16 Pocs grans noms internacionals al Grec del 40è aniversari    /    El País 85 2

21/05/16 40a edició del Grec    /    El Punt Avui 87 2

23/05/16 El Grec celebra 40 anys amb 141 propostes i apunta al conflicte    /    Teatralnet 89 3

24/05/16 Grec 2016    /    Diario de viaje Barcelona | Guía de eventos, cultura y actividades por ShBarcelona 92 2

13/06/16 Ivo van Hove, millor director als #TonyAwards per A VIEW FROM THE BRIDGE. Al juliol torna al Grec amb DE STILLE
KRACHT (LA FORÇA OCULTA).    /    Twitter / CrispAffected

94 1

16/06/16 Grec 2016 | 40è aniversari    /    Butxaca.com 95 2

19/06/16 Fa vint anys que tinc vint anys    /    El Punt Avui 97 1

27/06/16 El vocabulari del Grec 2016    /    Time Out Barcelona 98 1
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Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

27/06/16 De stille kracht (La força oculta)    /    Butxaca.com 99 2

27/06/16 5 obres internacionals per veure al    /    Butxaca.com 101 1

28/06/16 . @AldiaIB3 @xisco_nadal Amb motiu de La força oculta d'Ivo van Hove al Grec vos recoman el llibre de Couperus https://t.
co/rzSLVaMFbn    /    Twitter / carlotaoe

102 1

28/06/16 RT @carlotaoe: . @AldiaIB3 @xisco_nadal Amb motiu de La força oculta d'Ivo van Hove al Grec vos recoman el llibre de
Couperus https://t.co/    /    Twitter / AldiaIB3

103 1

29/06/16 20 imperdibles del Grec    /    Ara Cat 104 3

29/06/16 Grec Festival, 40 anys al servei de la gent    /    La Torre del Palau 107 2

30/06/16 El Grec celebra el 40è aniversari amb l'Orquestra Plateria    /    VilaWeb 109 3

30/06/16 Iu van Hove torna al Festival Grec amb una paradoxa sobre el colonialisme europeu    /    Aldia.cat 112 2

30/06/16 Grec'16. La força oculta de Toneelgroep Amsterdam, lIvo en estat pur    /    Teatralnet 114 2

01/07/16 6 espectacles del Grec que us entraran pels ulls [VÍDEO]    /    Time Out Barcelona 116 2

01/07/16 'La força oculta', espectacular duelo entre Oriente y Occidente    /    elPeriódico.com 118 1

02/07/16 El xoc de civilitzacions del director de l'últim videoclip de David Bowie al Festival Grec    /    Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals

119 1

02/07/16 6 espectacles del Grec que us entraran pels ulls    /    Time Out Barcelona 120 2

03/07/16 El vocabulari del Grec 2016    /    El bloc de notes d'en Toni - El bloc de notas de Toni - Toni de koadernoan -O caderno de
Toni

122 1

03/07/16 'La força oculta' de Ivo Van Hove llega al Grec 2016 https://t.co/tsFZaGiuEx    /    Twitter / nitbcn 123 1

03/07/16 LA FORÇA OCULTA    /    Butaques i somnis 124 1

03/07/16 @JesusTorne sembla q va molt bé pq han ampliat. Al grec vaig anar a veure la força oculta i prou, xro molt bé    /    Twitter /
carlotaoe

125 1

04/07/16 Al·luvió d'efectes escènics per servir ben fred    /    El Punt Avui 126 1
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04/07/16 La humitat és una constant en la posada en escena de La força oculta.    /    Ara Cat 127 1

04/07/16 Però que bo que és aquest Ivo van Hove: De stille kracht (La força oculta) FESTIVAL GREC. TEATRE LLIURE 3 D... https://
t.co/c24dPU76SF    /    Twitter / llengua

128 1

04/07/16 Fascinante viaje colonial    /    elPeriódico.com 129 1

06/07/16  Teatre  Grec2016  DE STILLE KRACHT (La força oculta)  Teatre Lliure ()  03/07/2016    /    Voltar i Voltar 130 2

09/07/16 Pim, pam, pum: la força dIvo van Hove    /    Núvol 132 2

12/07/16 De Stille Kracht    /    La Finestra Digital 134 1

18/07/16 A l'equador del Grec: un balanç (per ara)    /    Time Out Barcelona 135 2

22/07/16 (Algunes) obres del festival Grec 2016    /    Anoiadiari.cat 137 2

29/07/16 Plou en terra fèrtil    /    El Punt Avui 139 1

31/07/16  La nostra valoració del Festival Grec2016  31/07/2016    /    Voltar i Voltar 140 2
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Ivo Van Hove, Luk Perceval, Mariano Pensotti i Cesc Gelabert,  protagonistes
del teatre i la dansa del Grec

Divendres, 20 de maig de 2016

El director, Ramon Simó, reivindica el festival com un lloc de creació i de debat d'idees     ANTONI RIBAS
Barcelona  Actualitzada el 20/05/2016 12:16       El director del festival Grec, Ramon Simó , diu que "la
hibridació" i "el conflicte" són dos eixos d'aquesta edició del festival i, també, que l'art ha de ser "una àgora".
Aquest divendres ha fet pública la part de la programació que potser apel·la el públic amb més llenguatges,
sovint fusionats: el teatre, la dansa i el circ. Dels 141 espectacles d'aquesta edició del festival, 48 són de
teatre, 47 de música, 16 de dansa i 8 de circ. "Reprenem  una mica l'esperit del Grec dels anys de la Transició
i recuperem al màxim la funció del teatre per qüestionar-nos", ha dit l'alcaldessa Ada Colau , que també ha
subratllat el paper de les dones artistes i ha recordat que el 53% dels creadors dels festival són dones. Pel
que fa a possibles canvis a l'organigrama de l'Icub arran del pacte de Barcelona en Comú, Colau va recordar
que Jaume Collboni assumirà Cultura i no va revelar si Berta Sureda continuarà com a comissionada de
Cultura. L'alcaldessa sí que va dir que es treballarà amb "consens" i "col·laboració" i que els nous equips
encara no estan dissenyats.    La comissionada de Cultura, Berta, Sureda , ha recordat com prioritats del
consistori, com "la proximitat", "la creació d'espais de mediació" i "la creació contemporània" ha penetrat en
la programació del festival. "Els espais de conflicte ens sacsegen i són imprescindibles", ha subratllat la
comissionada sobre una de les principals directrius d'aquesta edició del Grec. Simó ha alertat de la pèrdua
d'aquests llocs de conflicte i la necessitat que les arts escèniques siguin "un espai de confrontació". En aquest
sentit, guanya pes entre els espectacles com el teatre representa les formes de poder. Europa i la crisi dels
refufgiats es troba al centre de l'espectacle que farà el mateix Simó amb Magda Puyo , 'Estació Terminus'.
Un altre tema que recorre el festival, com ha dit el director, és el debat a l'entorn del gènere.    "És importantíssima
la tasca que fa el Grec que situar Barcelona a nivell internacional", ha conclòs Berta Sureda, abans de donar
la paraula al director de festival, Ramó Simó, que ha explicat la programació de manera detallada. "Celebrem
que el Grec continuï com va començar, demanant un teatre al servei de la gent", ha dit Simó. Dels espectacles,
45 són coproduccions, També hi ha 7 coproduccions internacionals i n'hi ha dues més per al 2017.    "El resultat
és que el festival té una implantació més gran a la ciutat i que més gent pugui celebrar el 40è aniversari del
festival", ha dit el director. Pel que fa a les propostes internacionals, Ivo van Hove , de la companyia Toneelgroep
Amsterdam torna al festival amb 'La força oculta'. Luk Perceval estrenarà a Barcelona la seva versió de
'Platonov', de Txèkhov. "No deixarà indiferent a ningú", ha advertit Simó. L'argentí Mariano Pensotti portarà
'Cuando vuelva a casa voy a ser otro'.També hi haurà propostes internacionals coproduïdes pel festival en el
terreny del circ: 'Aneckxander', d' Alexander Vantournhout i Bauke Lievens . I de la creació contemporània: El
festival presentarà 'El somni de Gulliver', una òpera mecànica per a marionetes automatitzades, de Roland
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Obeter ; 'Birdie', dels catalans Agrupación Señor Serrano , i 'Y los huesos hablaron', de la Societat Doctor
Alonso .    "El Grec és bàsicament un festival de creació, de vocació internacional i que aposta per la
contemporaneïtat pel que fa als continguts i les formes. És un festival que vol treballar en una relació diferent
amb els espectadors, que vagi canviant i evolucionant. També, que el festival sigui un lloc on provar coses
noves", ha explicat Simó. "I tindrem molts bons repartiments, i grans textos", ha subratllat el director, que ha
posat com a exemple d'això l'espectacle inaugural, 'Les bruixes de Salem'.    En el terreny de la dansa, la
programació del Grec inclou la trobada de Cesc Gelabert, Valère Novarina i Moisès Maicas a 'Escrit en l'aire';
la companyia Mar Gómez, amb l'espectacle 'Así en la tierra como en el cielo' i la de Roberto G. Alonso amb
'La fragilitat dels verbs transitius'.    Per primera vegada, el festival inclou estrenes d'espectacles que no són
coproducció del festival i algunes reposicions, com 'Conillet', amb Clara Segura ; 'L'empestat', amb Jordi Oriol
; 'La partida', de Vero Cendoya , i 'Port Arthur', dirigida per Jordi Casanovas.        Més continguts de
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El conflicte, les formes del poder i la dona, temes principals del Grec 2016

Divendres, 20 de maig de 2016

El festival creix en una vintena d'espectacles fins arribar a les 141 propostes de teatre, dansa, música i circ
ACN   Barcelona.-La 40a edició del Grec Festival de Barcelona, que se celebrarà de l'1 al 31 de juliol, tindrà
un total de 141 propostes amb espectacles de teatre, dansa, música i circ, i creix en una vintena d'espectacles
com ha recalcat el seu director Ramon Simó. Així mateix, ha explicat que un dels eixos principals d'aquesta
edició serà el conflicte i les formes del poder, així com el paper de la dona. Entre algunes de les obres
anunciades, cal destacar 'De stille kracht' ('La força oculta') d'Ivo van Hove / Toneelgroep Amsterdam; 'Platonov'
de Txèhov amb direcció de Luk Perceval; 'Estació Tèrminus' de Magda Puyo i Ramon Simó; 'Ciutat de vidre',
muntatge que va guanyar el Premi Adrià Gual 2015 amb direcció de Ricard Soler i Mallol, i 'F.R.A.U.', premi
Quim Masó 2015, interpretarà el 'Quadern del frau' d'Albert Balasch.    Com ja es va anunciar, el tret de sortida
del festival serà el 30 de juny a la mateixa plaça Margarida Xirgu amb una festa amb l'Orquestra Plateria per
commemorar els seus 40 anys de trajectòria. Quant a l'estrena oficial, al Teatre Grec, recupera el teatre amb
Les bruixes de Salem, d'Arthur Miller, traduïda al català per Eduardo Mendoza, direcció d'Andrés Lima i un
repartiment encapçalat per Lluís Homar.
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El conflicte, les formes del poder i la dona, temes principals del Grec 2016

Divendres, 20 de maig de 2016

Divendres, 20 de maig de 2016 14:08 h El festival creix en una vintena d'espectacles fins arribar a les 141
propostes de teatre, dansa, música i circ    ACN Barcelona.-La 40a edició del Grec Festival de Barcelona, que
se celebrarà de l'1 al 31 de juliol, tindrà un total de 141 propostes amb espectacles de teatre, dansa, música
i circ, i creix en una vintena d'espectacles com ha recalcat el seu director Ramon Simó. Així mateix, ha explicat
que un dels eixos principals d'aquesta edició serà el conflicte i les formes del poder, així com el paper de la
dona. Entre algunes de les obres anunciades, cal destacar 'De stille kracht' ('La força oculta') d'Ivo van Hove
/ Toneelgroep Amsterdam; 'Platonov' de Txèhov amb direcció de Luk Perceval; 'Estació Tèrminus' de Magda
Puyo i Ramon Simó; 'Ciutat de vidre', muntatge que va guanyar el Premi Adrià Gual 2015 amb direcció de
Ricard Soler i Mallol, i 'F.R.A.U.', premi Quim Masó 2015, interpretarà el 'Quadern del frau' d'Albert Balasch.
Com ja es va anunciar, el tret de sortida del festival serà el 30 de juny a la mateixa plaça Margarida Xirgu amb
una festa amb l'Orquestra Plateria per commemorar els seus 40 anys de trajectòria. Quant a l'estrena oficial,
al Teatre Grec, recupera el teatre amb Les bruixes de Salem, d'Arthur Miller, traduïda al català per Eduardo
Mendoza, direcció d'Andrés Lima i un repartiment encapçalat per Lluís Homar.
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Del Grec autogestionat al Grec de la Colau

Divendres, 20 de maig de 2016

El Festival Grec va néixer el 1976 , no com una idea de lAjuntament de Barcelona, sinó com una iniciativa de
l Assemblea dActors i Directors (AAD), que es va encarregar de la gestió del festival. Han passat 40 anys i a
lAjuntament de Barcelona hi tenim Ada Colau , la primera alcadessa de la ciutat, que avui ha presentat el
Grec 2016 en societat.     Foto de família del Grec 2016     La sala de premsa de l ICUB era plena de gom a
gom, no hi cabia ni una agulla, i locasió i els oradors sho mereixien: Ada Colau , Berta Sureda (Comissionada
de Cultura) (de moment) i Ramon Simó (director del Grec, que aquest any acaba el seu mandat) (en teoria).
El Grec celebra el seu quarantè aniversari amb un programa farcit de propostes, curull de dansa, teatre,
música i circ (i coses inclassificables) (gràcies a Al·là). El juliol barceloní (tradicionalment humit, xafogós i
plujós) somplirà de 141 propostes, amb la Plaça Margarida Xirgu com a centre neuràlgic. Amb 45 produccions
pròpies i coproduccions, i 7 produccions internacionals, el Grec presumeix de ser un referent del sud dEuropa,
afegitó geogràfic que a força de repetir-lo (en els àmbits més variats) no sabem si ha acabat resultant un
acudit.    El Grec siniciarà el 30 de juny amb una festa de l Orquestra Plateria , formació que enguany també
celebra els seus 40 anys de trajectòria. El tret de sortida al Teatre Grec serà Les bruixes de Salem , d Arthur
Miller , amb traducció al català d Eduardo Mendoza , direcció d Andrés Lima i amb un repartiment encapçalat
per Lluís Homar , amb noms com Nora Navas , Borja Espinosa , Carme Sansa o Carles Canut .     Cartell
Grec 2016     En làmbit internacional rebrem la visita d Ivo van Hove i el Toneelgroep dAmsterdam, amb De
stille kracht (La força oculta), director i companyia que visiten la nostra ciutat per tercera vegada; Platonov ,
d Anton Txèhov , amb direcció de Luk Perceval ; o la companyia de dansa Kibbutz Contemporary dance
Company .    Lescena de casa nostra estarà representada per Estació Tèrminus , una aproximació a la violència
tolerada de la mà de Magda Puyo i Ramon Simó (que dirigeix un espectacle al Grec per primera ocasió);
lespectacle F.R.A.U. , Premi Quim Masó 2015, on Albert Arribas adapta el Quadern del frau d Albert Balasch
; Lehman Triology , d Stefano Massini , amb direcció de Roberto Romei ; o Si sabes lo que hay , de Fundación
Collado  Van Hoestenberghe o Afasians  The last conference , de loscorderos.sc i Za!    El Grec també serà
present a l Antic Teatre , amb noms com Sergi Fäustino , Eduard Gión o Ariadna Rodríguez Cima , i arribarà
a l Institut del Teatre amb IT Emergents, que oferirà Barcelona (Contra la paret) de la Companyia LaPública
/ Lali Álvarez , i Kohlhaas, una discussió festiva sobre la idea de revolució , de la Companyia Ignífuga . En
circ , podrem veure Rhumia , espectacle dirigit per Martí Torras en record del pallasso Monti , o Paradís pintat
, un muntatge de Pepa Plana sobre les migracions en clau de clown , amb entrada lliure a la Plaça Margarida
Xirgu.     Molta expectació a la presentació del Grec 2016        Igualment, al Grec es podran veure espectacles
que ja han estat estrenats o bé estan de gira, com ara LEmpestat , de Jordi Oriol , amb direcció de Xavier
Albertí ; El cor de les tenebres , de Teatro de los Sentidos ; Joana 2015. Batalla campal , de Pablo Ley Fancelli
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(monòleg protagonitzat per Raquel Ferri ); Conillet , de Marta Galán , dirigit per Marc Martínez ; Circus Klezmer
, d Adrián Schvarzstein ; o La partida , de Vero Cendoya , que a la plaça neuràlgica del Grec reunirà ballarins
i jugadors de futbol en un partit.    Els espectacles de creació, nous llenguatges o escena contemporània
(signifiqui el que signifiqui això o és que no és contemporani tot el teatre que es fa ara?) també seran presents
al festival, tractant temes com el poder , amb espectacles com Birdie , de l Agrupación Señor Serrano , Hazte
banquero , de Simona Levi / Xnet / 15m paRato o La contadora de películas , de Teatrocinema (companyia
de Xile).    Igualment, com ja és tradició les activitats paral·leles i al voltant del Grec seran nombroses i variades:
les Converses a les Biblioteques , moderades per Xavier Graset , el Taller de Creació per a Espectadors ,
coordinat per Agost Produccions , l Escola Internacional dArts Escèniques de Barcelona (a lInstitut del Teatre
del 5 al 23 de juliol) o l Obrador dEstiu de la Sala Beckett (de l11 al 16 de juliol, a la nova seu del Poblenou),
entre daltres.    Aquí podran triar, remenar, comparar i agendar entre les 141 activitats que ofereix el Grec.
Ens hi veurem.
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Grec 2016: 10 imprescindibles

Divendres, 20 de maig de 2016

El Grec celebra 40 anys i ho fa amb la voluntat de reafirmar laposta com a festival de la creació (45
coproduccions), la vocació internacional (7 coproduccions) i el gust per la recerca de nous llenguatges escènics.
Lepicentre daquesta edició especial serà la plaça Margarida Xirgu que acollirà cinc espectacles dentrada
gratuïta. Fer una selecció dun programa que inclou un total de 141 propostes de teatre, dansa, música i circ
resulta una tasca gairebé inabastable i un punt agosarada. De ben segur que entre lextensa oferta hi ha marge
perquè cada espectador trobi algun espectacle que li pugui interessar. Però per aquells que vulguin anar sobre
segur us deixem amb 10 muntatges que ens semblen imprescindibles.    LES BRUIXES DE SALEM   Arthur
Miller. Dir. Andrés Lima. Teatre Grec. De l1 al 5/07     Per lespectacle inaugural, Andrés Lima posarà en escena
lobra dun dels grans dramaturgs del segle XX. En una atmosfera opressiva, a la comunitat rural de Salem
(Massachusetts) lany 1692 van ser condemnades a mort 25 persones acusades de bruixeria. Un fet que Miller
va utilitzar com al·legoria de lambient que es respirava als anys cinquanta durant el maccarthisme.   DE STILLE
KRACHT (LA FORÇA OCULTA)   Louis Couperus. Dir. Ivo van Hove. Toneelgroep Amsterdam. Teatre Lliure
Montjuïc. 2 i 3/07     Que Ivo van Hove i la seva Toneelgroep shagin fet un lloc fix en la programació del Grec
és motiu de celebració grossa i sincera. Tornen amb una gran producció basada en un text ambientat en les
colònies holandeses a Indonèsia.   BIRDIE   Agrupación Señor Serrano. Hiroshima. Del 6 al 8/07     Una nova
entrega daquesta companyia posseïdora dun llenguatge tan propi com original. En els seus espectacles
combinen maquetes, projeccions i noves tecnologies per crear cinema en temps real. Un talent que lany
passat va ser reconegut amb el Lleó de Plata de la Biennal de Venècia.   PLATONOV   Anton P. Txèkhov. Dir.
Luk Perceval. Teatre Lliure. 22 i 23/07     Es diu que la versió que el director flamenc ha fet de Platonov pot
agradar o no, però que és impossible que deixi a ningú indiferent. Escrita quan Txèkhov només tenia 18 anys,
és una peça sobre lautodestrucció, lamor i els seus límits.   IF AT ALL   Kibbutz Contemporary Dance Company.
Rami Beer. Teatre Grec. 8 i 9/07     La coreografia que la prestigiosa companyia de dansa israeliana presentarà
al Grec és una celebració de la vida en comú que, segons Rami Beer, sempre sarticula en cercles que van
dels més íntims als socialment més amplis. Daquí que la circularitat marqui la interpretació de ballarins i
ballarines.   ANECKXANDER   Alexander Vantournhout & Bauke Lievens. Mercat de les Flors. Del 7 al 9/07
Espectacle de petit format que combina la dansa i el circ per mostrar com el moviment construeix una identitat.
En paraules de Ramón Simó, director del Grec, aquest muntatge és una meravella que ningú shauria de
deixar escapar. Esteu avisats.   LE MOUVEMENT DE LAIR   Adrien M / Claire B. Mercat de les Flors. Del 8
al 10/07     El fascinant univers audiovisual daquests creadors ja va sorprendre lany passat. Aquesta vegada
oferiran una coreografia on els intèrprets estan submergits en un món digital on sestableixen noves relacions
entre el temps i lespai.   LEHMAN TRILOGY   Stefano Massini. Dir. Roberto Romei. La Villarroel. Del 4 al
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31/07     Lexcel·lent text dStefano Massini ressegueix la història de la família Lehman, per poder entendre
molts dels mals del món actual. La història de la famíla Lehman és la història del capitalisme modern.   CUANDO
VUELVA A CASA VOY A SER OTRO   Mariano Pensotti. Teatre Lliure. Del 25 al 27/07     Un relat fascinant
sobre la identitat i el temor de deixar de ser qui som basat en un fet real. Arran del cop destat de Videla, el
pare del director argentí va enterrar en el jardí de casa dels avis uns objectes comprometedors. Quan al cap
de 40 anys els retroba, senfronta amb la persona que havia estat.   WRITING GROUND / BIOPHONY   Alonzo
King Lines Ballet. Teatre Grec. 15 i 16/07     Considerat un dels ballet masters contemporanis, Alonzo King
ha aconseguit renovar el llenguatge de la dansa contemporània partint de la tècnica del ballet clàssic.    Jonàs
Sensós
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El Grec más hipervitaminizado y político

Divendres, 20 de maig de 2016

Ivo Van Hove, Luc Perceval, Teatrocinema y Mariano Pensotti serán las estrellas internacionales y teatrales
del festival de verano Viernes, 20 de mayo del 2016 - 18:54 CEST 'Lehman Trilogy' de Stefano Massini, dirigida
por Roberto Romei. Cuando se cumplen cuatro décadas de su puesta en marcha, el Grec celebra haberse
convertido en un festival ya cuarentón pero, lo que son las cosas, con ."Hibridació, conflicte, creació" es el
lema de su desvaído (en términos estéticos, claro) cartel . El crecimiento de espectáculos (130 respecto a los
100 del año pasado) y su expansión por diversos espacios de la ciudad, algunos de ellos bastante insólitos
para el festival como la sala Hiroshima, El Polvorí, Museu d Arqueologia o el Teatre Eòlia, marcan esta edición,
la última de su director, Ramon Simó, si a última hora no se presenta al concurso que la semana que viene
presentará el ayuntamiento. Estoy esperando a ver las bases, ha dicho Simó sonriendo, sin confirmar ni negar
su concurrencia. Si , 'Les bruixes de Salem', de Arthur Miller, dirigido por Andrés Lima con traducción al catalán
de Eduardo Mendoza y protagonismo de Lluís Homar, ahora le toca el turno al más bien nutrido capítulo
teatral, con 48 montajes que apuestan por el conflicto. Es decir: por consolidar un espacio de confrontación
de ideas frente a las distintas formas de poder, según define Simó. 'Afasians', de la compañía Los Corderos.
Entre la estrellas internacionales destaca el holandés Ivo Van Hove y su compañía Toonelgroep, fijos en el
Grec en los últimos años. En 'De stille kracht' ('La força oculta') muestra el enfrentamiento cultural entre Oriente
y Occidente. Dos compañías latinoamericanas: la chilena Teatrocinema, que ya deslumbró en Temporada
alta trae dos nuevos espectáculos 'La contadora de películas' e 'Historia de amor', en los que utilizan los
lenguajes más diversos para ilustrar ese concepto híbrido propuesto por Simó. La argentina Grupo Marea
dirigida por Mariano Pensoti, 'Cuando vuelva a casa voy a ser otro' nos confronta como espectadores a la
imagen que tenemos de nosotros mismos. Y otro as: el flamenco Luk Perceval reduce a la mitad, en tiempo
y en personajes, el 'Platónov' de Chéjov para darle la vuelta y revisar la trayectoria autodestructiva del
personaje.   COMPROMISO Y CONTESTACIÓN 'Afasians' de los innovadores Los corderos que desde hace
unos años trabajan codo a codo con Za! es una de las coproducciones del Grec , esta vez en forma de
conferencia, a la que se unen 'Esplendor' de Abi Morgan dirigida por Carme Portacelli y 'Lehman Trilogy', de
Stefano Masini dirigida por Roberto Romei. Se trata de dos montajes comprometidos y reveladores de las
relaciones de poder en un contexto bélico en el primer caso. Y una visión del capitalismo financiero, en el
segundo, que funcionan aquí como anverso y reverso. Mientras 'Esplendor' cuenta con un reparto totalmente
femenino, 'Lehman Trilogy' lo tiene masculino al completo. Tampoco hay que olvidar, 'Estació Tèrminus', una
reflexión sobre la violencia y el primer montaje que Ramon Simó (y su compañera Magda Puyo) dirige bajo
su mandato. O las propuestas de El Teatro de los Sentidos y su particular versión de 'El corazón de las tinieblas'
de Conrad o 'Hazte banquero. Tarjetas black' de la iconoclasta Simona Levi.  También coproducido por el
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festival, 'El preu', protagonizado por Pere Arquillué, Ramon Madaula y Rosa Renom, será el segundo Miller
de este Grec, en un montaje dirigido por Sílvia Munt . Y en el terreno de la danza, 'Escrit en el aire', colaboración
entre el bailarín Cesc Gelabert y el prestigioso dramaturgo Valère Novarina bajo la dirección de Moises Maicas
promete ser uno de los platos más apreciados de un festival inagotable.
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Grec 2016: A escena el conflicte, les formes del poder i la dona

Divendres, 20 de maig de 2016

Foto de família del Grec 2016/ Foto: ACN   El Grec 2016 Barcelona, que se celebrarà de l1 al 31 de juliol,
tindrà un total de 141 propostes amb espectacles de teatre, dansa, música i circ , i creix en una vintena
despectacles com ha recalcat el seu director Ramon Simó.    Així mateix, Simó ha explicat que un dels eixos
principals daquesta 40à edició serà el conflicte i les formes del poder, així com el paper de la dona. Entre les
obres anunciades, cal destacar De stille kracht (La força oculta) dIvo van Hove, Platonov de Txèhov -amb
direcció de Luk Perceval- Estació Tèrminus de Magda Puyo i Ramon Simó; Ciutat de vidre, muntatge que va
guanyar el Premi Adrià Gual 2015 amb direcció de Ricard Soler i Mallol, i F.R.A.U., premi Quim Masó 2015,
interpretarà el Quadern del frau dAlbert Balasch.    Com ja es va anunciar, el tret de sortida del festival serà
el 30 de juny a la mateixa plaça Margarida Xirgu amb una festa amb lOrquestra Plateria per commemorar els
seus 40 anys de trajectòria. Quant a lestrena oficial, al Teatre Grec, recupera el teatre amb Les bruixes de
Salem, dArthur Miller, traduïda al català per Eduardo Mendoza, direcció dAndrés Lima i un repartiment
encapçalat per Lluís Homar.    Simó ha insistit en la seva aposta per un teatre al servei de la gent i del poble
i que ajudi a entendre millor la societat. Hem buscat uns espectacles que ens ajudin a viure i si pot ser fer un
petit canvi en la nostra manera de mirar el món , ha recalcat. El director del festival ha declarat que volen
proposar una confrontació didees i un diàleg proactiu. Per això, el tema més important daquesta edició és el
conflicte entès com un lloc on hi pot haver una confrontació didees. També ha ressaltat la contemporaneïtat,
així com la hibridació com un dels altres eixos.     48 espectacles de teatre, 47 de música, 16 de dansa i 8 de
circ     El festival mostrarà lactualitat de lescena catalana en un programa de coproduccions i estrenes teatrals
com Les bruixes de Salem ; Yo Feuerbach de Tankred Dorst, versió de Jordi Casanovas i direcció dAntonio
Simón; La note dà côté , retrat musical del Baró de Maldà en clau de cabaret servit per Alfonso de Villalonga
i Ernesto Collado; Estació Tèrminus, una aproximació a la violència tolerada de la mà de Magda Puyo i Ramon
Simó; Ciutat de vidre, muntatge que va guanyar el Premi Adrià Gual 2015 amb direcció de Ricard Soler i
Mallol; F.R.A.U., premi Quim Masó 2015, interpretarà el Quadern del frau dAlbert Balasch amb direcció dAlbert
Arribas.    Altres muntatges seran Claudia de La Conquesta del Pol Sud, que és un poema escènic sobre la
memòria digital dirigit per Carles Fernández; Daurrodó de Joan Baixas i Cildo Meireles, així com Esplendor
dAbi Morgan i dirigit per Carme Portacelli; El preu dArthur Miller amb direcció de Sílvia Munt i es reposarà
Neus Català. Un cel de plom de Carme Martí i dirigit per Rafael Duran.    Altres noms destacats en dansa
seran Cesc Gelabert que oferirà junt amb Valère Naovarina i Moisès Maicas Escrit en laire; la companyia
Roberto G. Alonso amb La fragilitat dels verbs transitius i els Brodas Bros i Brincadeira que oferiran lespectacle
Brincabros. Pel que fa el circ, entre daltres, Pepa Plana parlarà de les migracions a Paradís pintat.    També
shan programat espectacles que ja han estat estrenats o estan en gira com LEmpestat de Jordi Oriol i direcció
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de Xavier Albertí; El cor de les tenebres de Teatro de los Sentidos; Port Arthur dirigida per Jordi Casanovas i
Conillet de Marta Galán i direcció de Marc Martínez.   Grec 2016: Vocació internacional   Simó ha recalcat la
vocació internacional del certamen amb una vintena de propostes. Això es concreta en un programa format
per tres element s. El primer dells és lexhibició de muntatges amb espectacles teatrals com De stille kracht
(La força oculta) dIvo van Hove/Toneelgroep Amsterdam; La contadora de películas i Historia de amor de
Teatrocinema; MDLSX de Motus, una companyia que ja va estar al Grec; Platonov de Txèhov amb direcció
de Luk Perceval, i Cuando vuelva a casa voy a ser otro de Mairano Pensotti.    De dansa internacional , shan
programat companyies com els israelians Kibbutz Contemporany Dance Company / Rami Beer, Alonzo King
Lines Ballet, Arcane Collective i en el terreny del circ: Aneckxander, dAlexander Vantournhout i Bauke Lievens.
Seguint amb la vocació internacional, el Grec ha recalcat la coproducció internacional amb muntatges com
Le mouvement de lair dAdrien M i Clare B; Oficina per a una vida postidèntica amb direcció de Matthias
Rebstock; El somni de Gulliver, una òperade marionetes de Roland Olbeter. En aquest marc internacional shi
inclou lInternational Perfoming Arts Meeting, una trobada orientada a la materialització de nous projectes
artístics i lintercanvi didees i noves perspectives sobre la creació escènica.    Lalcaldessa de Barcelona, Ada
Colau , ha explicat que el festival Grec és més ric, amb més activitats i més ampli que mai per fer aquesta
celebració del 40 aniversari. Ha aplaudit que es reprèn lesperit original del Grec de qüestionar-nos i preguntar
què es vol ser. Es recupera la funció del teatre i la cultura per preguntar-nos i reflexionar sobre el món
contemporani, ha afegit.     Simó: En el seu moment decidiré si em presento al concurs o no     Per altra banda
i pel que fa el seu futur al capdavant del Grec , Simó ha dit que no sap res del concurs perquè es volia reservar
la possibilitat de presentar-se si calia: No sé res ni sé com va i en el seu moment decidiré si mi presento o
no, ha sentenciat.    × Close Heu d'iniciar sessió per Fantificar aquesta notícia. Accedeix o Fes-te FAN
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El Grec celebra 40 anys amb 141 propostes i apunta al Conflicte'

Divendres, 20 de maig de 2016

Autor: T. Bruna  L'any 1976, pocs mesos després e la mort de Franco, es constituïa l'Assemblea d'Actors i
Directors i, a l'estiu, van organitzar el primer Festival Grec, una proposta nascuda amb la illusió de tirar
endavant un nou llenguatge teatral obert, independent, imaginatiu i lliure. La Comissió Gestora i Executiva
del Grec 76 l'integraven Mario Gas, Jaume Nadal, Josep Maria Loperena, Josep Torrens, Ricard Salvat i
Carlos Lucena. Lluís Pasqual, fundador del Teatre Lliure aquell mateix 1976, hi va presentar El bon samarità
, que va dirigir a sis mans amb Pere Planella i Fabià Puigserver. Avui, Pasqual ha confirmat les paraules de
Ramon Simó: "No crec que aquella gent, que creia fermament que la cultura és una cosa seriosa però que
també pot ser divertida i propera, pensés que el Festival arribaria fins aquí!" Efectivament no s'ho pensaven,
però van començar per salvar un espai preciós, l'Amfiteatre, que s'estava deteriorant. I any rere any, s'ha anat
fent una programació amb cara i ulls amb tot l'esforç que això comporta i amb algun sotrac. S'han modificat
les formes, s'han ampliat espais... El Grec ha canviat molts cops de roba però és aquí ben viu, i aquest matí
ens han convidat a brindar pel 40 aniversari. Ramon Simó, en el seu últim any com a director artístic -o no!-
ens ha presentat la filosofia del Festival, resumint el programa a grans trets. L'acompanyaven a la taula
l'alcaldessa Ada Colau i Berta Sureda comissionada de cultura. També hi ha assistit bona part dels artistes
participants, que acabada la presentació s'han fet la tradicional foto de família del festival. Un símbol de que
el Grec està ja rematant detalls per engegar, ben engalanat, el mes de juliol.  Ada Colau, que hi ha assistit
per primer cop, ha destacat la importància de la cultura com a "un bé comú imprescindible i encara més en
temps de reflexió, incertesa i canvis. La cultura ens omple, ens permet fer-nos preguntes, pensar, créixer... i
ens emociona. Fa un món millor i per tant, és un dret fonamental " Ha dit que s'ha adonat que al programa hi
havia més del 50% de dones "i no només actrius, que això seria normal. Hi ha creadores, directores,
coreògrafes, guionistes... Això no passa encara a tot arreu i vull agrair-ho al Ramon Simó."   Berta Sureda
per la seva banda ha subratllat els canvis més notables: "Hi ha més espais oberts per la ciutat, més formats,
més coproduccions... És una edició tota ella més gran, en la que hem volgut emfatitzar la proximitat, el treball
en xarxes, la contemporaneïtat i el talent local. Una edició que el Ramon ha omplert creant espais de conflicte
que sacsegen. El seu Festival sempre ha estat polític, però aquest any ho és encara més." El Grec 2016
presentarà 141 espectacles, 20 més que la passada edició.   Abans de deixar les autoritats, comentaré que,
a partir de la pregunta que ha fet un company, Ada Colau ha anunciat que "Collboni agafarà el lideratge de
Cultura, però encara no està definit el seu equip". També hem preguntat sobre el concurs per a las direcció
del Grec 2017: "La setmana que ve s'obre la convocatòria i, passat un mes i mig, anunciarem el nou director.
Que pot ser Ramon Simó, si s'hi presenta, no és incompatible" , diu Sureda. Al que Simó afegeix: "Jo, quan
vegi les bases, decidiré si em presento o no. Això serà la setmana vinent."   CREACIÓ - HIBRIDACIÓ -
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CONFLICTE  El cartell del Grec 2016 que mostra una imatge feta de cares sobreposades de tots els que hi
han treballat (hi ha 8 imatges diferents), porta escrites les paraules Hibridació, Conflicte i Creació . Són les
tres columnes que sostenen les bases del festival. Simó desgrana el perquè: "El Grec és un festival de Creació.
Queda patent en les 45 estrenes absolutes que presentem, a banda de les estrenes a Catalunya, ja que és
un festival internacional. I aposta per la contemporaneïtat, pel que fa als continguts i a les formes."   La
Hibridació recull els nous formats, la relació entre espectacles de diferents gèneres i els sorgits de provar
noves relacions. Hi ha teatre (48 espectacles), dansa (16), música (47) i circ (8), però també teatre-dansa,
dansa-circ, teatre-circ, música-teatre-dansa...   El Conflicte surt de la voluntat d'aprofundir en la realitat
contemporània, per tal que l'espectador s'hi senti representat i reconegui els problemes comuns. "És un espai
de confrontació de idees i pensaments. Avui s'han perdut espais de conflicte com per exemple els sindicats.
I el teatre apareix com una Agora del conflicte, com un espai de debat. Els espectacles que hem programat
mostren i parlen de les formes de poder actuals." En resum, "hem buscat espectacles que expliquin el món i
ens ajudin a viure i a veure'ls des d'una altra finestra."   A més d'aquestes tres columnes, Simó destaca una
vegada més la vocació internacional del Grec: "tenim 20 propostes internacionals, 7 coproduccions i la resta,
d'exhibició. I ja tenim dues coproduccions pactades per al 2017!" , anuncia Simó.   UN REPÀS AL PROGRAMA
Us recordem que el 27/4 es va fer una primera roda de premsa sobre la programació del Grec, que es va
centrar en els espectacles a l'Amfiteatre, els gratuïts a la Pl. Margarida Xirgu eix central del Festival- la música
i el MiniGrec. Podeu recuperar la notícia a: http://www.teatral.net/ca/noticies/17989/aniversaris-comiats-i-
molta-festa- en-els-40-anys-del-festival-grec16#.Vz8uGPmLRpg   Ara, passem a l'esbós del programa que
ens ha fet Simó aquest matí. Ha començat per les propostes internacionals i molt i molt content ha anunciat
el retorn de Ivo van Hove i la /Toneelgroep Amsterdam. "Ja sabeu que m agraden molt. Aquest any presenten
per primer cop una peça íntegrament holandesa, que és una meravella! " Es refereix a Desdtille Kracht (La
força oculta)  "És l'Ivo en estat pur! Està ambientat a les colònies holandeses, sobretot Indonesia, i parla de
les cultures dominants."   Un altre holandès, Luk Perceval vindrà per primer cop amb la seva peculiar versió
de Platonov . Sobre l'espectacle, Simó no sap si agradarà tothom o no, però promet que "no deixarà indiferent
ningú."   També ha destacat MDLSX , de Motus, on un ésser androgin es pregunta a l'escenari sobre les
barreres dels gèneres. Aquet ésser és Sílvia Calderoni, la única intèrpret, i ens farà reflexionar sobre la identitat
de gènere i sexual.  A l'àmbit del conflicte , l'argentí Mariano Pensotti vindrà amb Cuando vuelva a casa voy
a ser otro , que ens transportarà al cop d'estat de l'Argentina i Stefano Massini parlarà de les explotacions
d'urani i les emigracions a Lehman Triology , amb direcció de Roberto Romei.   Entrem a la dansa i ha tornat
a esmentar la Kibbutz Contemporany Dance Company/Rami Be'er, una companyia israelita que mai ha estat
a Barcelona i és de volada internacional: "Rami Be'er es un coreògraf molt especial que té un llenguatge propi
i particular amb el que ha impregnat la companyia. L'espectacle es diu If at All i parla de com les persones
necessitem viure en comunitat, en forma d'un cercle que s'eixampla." L'espectacle es farà dos dies i per a
Simó "serà una mostra de que la dansa és capaç de convocar 4.000 persones!" També s'estarà dos dies s
l'Amfiteatre la formació americana Alonzo King Lines Ballet, amb dues peces: Weiting Ground i Biophony .
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"Alonzo és considerat un dels grans ballet masters i proposa una dansa contemporània molt particular, que
uneix el ballet antic amb la contemporània per parlar de l'ecologia, de la natura i de canviar el món."   Com a
singularitats, ha explicat que Aurélien Bory, un director d'escena dedicat a investigar l'espai, presenta una
peça de dansa que ha creat expressament per a Stéphanie Fuster. Són la companyia Cie,111. O Arcane
Collective , on sis coreògrafs un d'ells, Andrés Corchero- converteixen en dansa una trilogia de Samuel Beckett
que permet fer un retrat de la condició humana.   A l'àmbit del circ, Simó ha destacat Aneckxander , d' Alexander
Vantournhout i Bauke Lievens, un espectacle de circ-dansa de proximitat, que només admet 100 persones.
També l'espectacle Le mouvement de l'air , de Adrien M / Claire B, "que barreja noves formes." .   I un
inclassificable, als límits del teatre musical: El somn
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El GREC del 40 aniversari es reafirma com a festival de creació

Divendres, 20 de maig de 2016

Torna Ivo van Hove amb un espectacle de gran format: "La força oculta"   Redacció 324    Torna Ivo van Hove
amb un espectacle de gran format: "La força oculta"    El Festival d'Estiu de Barcelona, el Grec, arriba en
aquesta edició als 40 anys i es reafirma com a festival de creació amb un increment de les coproduccions.
Ho són 45 espectacles dels més de 130 que es programaran durant el mes de juliol.    El debat sobre les
formes de poder, la confrontació d'idees i el paper de la dona al món contemporani en seran els eixos principals.
A més, aquest any, el festival reposa per primera vegada un espectacle, " Neus Català. Un cel de plom ",
sobre la vida de l'última catalana supervivent als camps d'extermini nazis.    Entre el gran nombre d'espectacles
que s'hi veuran, destaquen per sobre de tot " Les bruixes de Salem ", dirigida per Andrés Lima, que inaugurarà
el certamen, amb Lluís Homar , Nora Navas o Carme Sansa en el repartiment.    I també " La força oculta ",
un espectacle de gran format de l'holandès Ivo van Hove, encara recordat al Grec per la seva fascinant
"Tragèdies Romanes".     Els italians Motus abordaran la identitat de gènere amb una obra a favor de
sobrepassar categories i prejudicis.    I de Xile arribaran dos espectacles de teatre i cine simultani que faran
entrar l'espectador dins d'un còmic.     La dansa internacional porta per primer cop a Barcelona dos destacats
creadors: Alonzo King , gran màster i innovador amb una fusió única de clàssica i contemporània, i Rami Be'er
, de la Kibbutz Contemporary Dance Company, una de les més importants d'Israel.    El Grec també celebrarà
els seus 40 anys amb propostes populars i gratuïtes a la plaça Margarida Xirgu. A la festa d'obertura, el 30
de juny, es farà un concert de l'orquestra Plateria amb convidats com Joan Manuel Serrat i Jaume Sisa .    El
Grec dels 40 anys també és l 'últim de Ramon Simó com a director . Ho ha estat 5 anys. Al maig surt el concurs
públic i al juliol hauria d'estar decidit qui el rellevarà.
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El conflicte en el Grec

Divendres, 20 de maig de 2016

Poc es podien imaginar els voluntariosos actors que van engegar el Grec el 1976 que el festival arribaria a la
seva 40a edició i mantenint el seu esperit d'incidir en el comportament de la societat. Ahir, el director del
festival, Ramon Simó, ho celebrava. El teatre, la música, la dansa i el circ continuen sent activitats que han
d'ajudar a viure la societat i a fer entendre millor el món. El conflicte és un dels elements clau del Grec
d'enguany. Per Simó, la societat contemporània ha perdut els espais de conflictes, els llocs on es pot debatre
i pactar consensos: L'art és l'àgora del conflicte, sentenciava ahir el director.       El director Ivo van Hove
repeteix  per quart any amb una obra ambiciosa      L'amfiteatre Grec serà la seu del Circus Klezmer', el títol
més vist de l'Ateneu  de Nou Barris     De les 141 propostes que suma el cartell del Grec (que continua cenyit
als 31 dies del juliol, i augmenta en 20 més respecte de l'edició passada), 45 són coproduccions, set de les
quals internacionals. Tot i que l'epicentre del Grec continuï sent la plaça Margarida Xirgu (augmentaran les
intervencions gratuïtes al llarg de tot el mes per compartir l'aniversari amb tothom) i la prèvia és un concert
de l'Orquestra Plateria, que també celebra quatre dècades. Jordi Galí i la seva instal·lació artística Maibaum
o La partida de Vero Cendoya (premi de la Crítica de les Arts del carrer 2015) també actuarà, de franc, a la
Xirgu.    L'espectacle inaugural serà l'1 de juliol, amb Les bruixes de Salem , amb Lluís Homar de cap de
cartell i direcció d'Andrés Lima. Faran cinc funcions. Arthur Miller picarà per duplicat perquè, al Goya, Sílvia
Munt dirigeix El preu . D'autoria contemporània catalana destaquen noms com ara Jordi Casanovas ( Port
Arthur ), David Plana ( El bon pare ), Albert Mestres ( Farsa ) i reposicions com ara Marta Galán ( Conillet ) i
Josep Maria Miró ( Neus Català. Un cel de plom ). Però més enllà del text, el Grec reivindica com a segon
punt la hibridació i des d'aquest prisma es poden entendre adaptacions com la d'Ivo van Hove a La força
oculta (que narra com els colons holandesos procuren implantar la seva cultura a Indonèsia), o com Jordi
Oriol rellegeix La tempesta de Shakespeare, però forçant-la a L'empestat ; o Albert Arribas trasllada l'univers
poètic d'Albert Balasch a F.R.A.U. en una peça maratoniana de set hores.    Si repeteix per quart cop el
Toneelgrope de Van Hove, enguany no hi seran els de Peeping Tom (tot sembla indicar que és una de les
coproduccions internacionals lligades pel 2017). D'entre les sorpreses del festival hi ha Platonov, dirigit per
Puk Perceval (no és segur que us agradi, però no us deixarà indiferents). També faltarà Sidi Larbi (que sovinteja
l'amfiteatre Grec) però, a canvi, hi ha dues apostes, com són Alonzo King Lines Ballet, que balla dansa
contemporània però partint de la tècnica del ballet, i la Kibbutz Contemporary Dance Company, que també
proposa dues actuacions a l'amfiteatre. Simó acull l'espectacle que agermana Cesc Gelabert, Valère Novarina
i Moisès Maicas i torna a acollir Aurélien Bory/Cie 111. Senza Tempo ballarà amb Giulia Valle, i Mar Gómez,
Roberto G. Alonso i Eulàlia Bergadà, al costat de la dansa urbana i de percussió de Brincadeira i Brodas Bros
i l'espectacle de dansa comunitària per artistes i ciutadans de més de 45 anys suposen les principals propostes
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de dansa d'enguany.    L'espectacle de circ més ambiciós d'enguany és el Circus Klezmer , un treball estrenat
el 2004 a l'Ateneu Popular de Nou Barris que ha voltat tot el món. Jordi Martínez i companyia construeixen
una segona part d'aquell Rhum; ara seran Rhumia i continuen construint amb les formes de crear del
desaparegut Monti. El Grec coprodueix Le mouvement de l'air d'Adrien M/ Claire B, que ja han mostrat altres
cops la seva acrobàcia acompanyada d'un audiovisual a còpia del dibuix.    De les 141 propostes incloses en
el programa, 48 són de teatre; 47, de música; 16, de dansa, i vuit, de circ. La programació de música, que ha
entès des de fa anys que no vol competir amb els festivals multitudinaris d'estiu a Barcelona, sí que inclou un
concert dels Manel (31 de juliol); l'oportunitat d'escoltar Mayte Martín (22 de juliol) o Estrella Morente(10 de
juliol); incita el joc amb l'actuació de la Banda Municipal de Barcelona (amb dramatúrgia de Marc Artigau), o
la Nit de musicals , un fix dels darrers dos anys en el Grec, que enguany es tenyeix de Swing Broadway amb
Paco Mir de director.    Se sabrà la nova direcció del Grec, al juliol    Ramon Simó tanca enguany els cinc anys
de contracte com a director artístic del Grec. Des de fa un any, ja es va avançar que es convocaria un concurs
per triar la nova direcció. En pocs dies, es convocaran les bases del concurs i es preveu que la decisió es faci
pública abans que s'acabi el festival, a finals de juliol. La comissionada de Cultura, Berta Sureda, va aclarir
que el mateix Simó podria guanyar el concurs. Quan es facin públiques les bases del concurs, Simó decidirà
si vol aspirar al concurs o no. Per ara, ja hi ha un parell de coproduccions internacionals pactades pel 2017.
Incertesa, també, en la gestió de l'Icub. El nou acord municipal entre En Comú Podem i el PSC aclareix que
Jaume Collboni assumeix Cultura des de la seva tinença d'alcaldia; els col·laboradors es triaran en consens
pròximament, va aclarir ahir l'alcaldessa, traient ferro al possible accés o vet de Xavier Marcé dins l'Icub.
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El Grec es fica en tots els focus de conflicte

Dissabte, 21 de maig de 2016

ARTS ESCÈNIQUES   Els refugiats, la crisi financera i els debats de gènere, eixos teatrals daquesta edició
del festival   ANTONI RIBAS TUR Barcelona  Actualitzada el 21/05/2016 00:00        Els canvis que el pacte
de Barcelona en Comú i el PSC poden introduir a lIcub planaven durant la presentació, ahir, de la programació
teatral del Grec. Però ni la comissionada de Cultura, Berta Sureda, ni lalcaldessa, Ada Colau, van aclarir si
hi haurà modificacions en lorganigrama de lIcub després que Cultura passi a ser una de les competències de
Jaume Collboni. Lalcaldessa va subratllar que el pacte shavia ratificat només hores abans i que treballen en
un clima de consens i col·laboració. Pel que fa a la programació del Grec, Colau va explicar que es volia
reprendre lesperit fundacional del Grec, i Sureda va afirmar que la programació daquest any recull prioritats
del consistori com ara la cultura de proximitat, la creació despais de mediació i la creació contemporània.
També va subratllar que el conflicte, que es va anunciar com una de les línies daquesta edició del festival, és
imprescindible. Una altra prioritat daquesta edició del Grec són les qüestions de gènere: un 53% dels artistes
que hi participen aquest any són dones. Hem buscat espectacles que ens ajudin a viure i que almenys provoquin
un petit canvi en la nostra manera de mirar el món, diu el director del festival, Ramon Simó.    Aquest Grec
ha crescut per celebrar el 40è aniversari. Dels 141 espectacles que es podran veure de l1 al 31 de juliol, 48
són de teatre, 47 de música, 16 de dansa i 8 de circ. Un total de 45 són coproduccions, 7 coproduccions
internacionals i nhi ha dues més de previstes per al 2017. El Grec és bàsicament un festival de creació, de
vocació internacional i que aposta per la contemporaneïtat pel que fa als continguts i les formes, -diu Simó-.
I vol treballar en una relació amb els espectadors que vagi canviant i evolucionant. La programació internacional
inclou 20 propostes. Torna per tercer any consecutiu Ivo van Hove, amb la Toneelgroep. Aquest any porta La
força oculta , sobre les colònies holandeses a Indonèsia (Teatre Lliure, 2 de juliol). Mentre que en aquest
espectacle es parla del conflicte entre dues cultures, el primer espectacle que fa Ramon Simó durant la seva
etapa com a director també aborda un tema candent. Estació Tèrminus , dirigit amb Magda Puyo, analitza les
diferents formes de violència dins de la societat contemporània, com el masclisme, el terrorisme, la guerra i
el drama humanitari dels refugiats (Mercat de les Flors, de l1 al 5 de juliol). I les migracions també són al
centre de lespectacle de lAgrupación Señor Serrano (Sala Hiroshima, 6-8 de juliol).    El debut dun referent
europeu    Una de les grans novetats del Grec daquest any és el debut a Barcelona del director flamenc Luk
Perceval, amb una versió concentrada de Platonov , de Txékhov (Teatre Lliure, 22 i 23 de juliol). No deixarà
ningú indiferent, assegura Simó. Perceval, que comença a ser considerat un referent europeu, ha reduït els
personatges a la meitat i posa el dit a la nafra de la desesperació dels personatges. També hi haurà propostes
internacionals coproduïdes pel festival en el terreny del circ: Aneckxander , dAlexander Vantournhout i Bauke
Lievens (Mercat de les Flors, 7-9 de juliol). És un espectacle de circ-dansa per a només 100 persones sobre
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el propi cos i com els altres el perceben. La temàtica del cos i el gènere també estarà present en un altre
espectacle, el monòleg MDLSX , dEnrico Casagrande i Daniela Nicolò, en què el personatge androgin
interpretat per Silvia Calderoni critica les barreres que la societat imposa entre els gèneres (Mercat de les
Flors, 20-21 de juliol). El Grec també explorarà els límits dels teatre musical amb El somni de Gulliver , una
òpera per a marionetes automatitzades, de Roland Olbeter (Teatre Lliure, 8-10 de juliol). Una de les coses
que podem percebre en la societat contemporània és la pèrdua de llocs de conflicte. Shan perdut espais, per
confrontar, per pactar, per explicar coses. Un espectacle pot tornar a fer explotar aquests espais de confrontació
i debat, explica Simó, que també ha programat dos muntatges més sobre lactualitat: Lehman trilogy , de
Stefano Massini (La Villarroel, 4-31 de juliol), i Esplendor , dirigit per Carme Portaceli, sobre quatre dones en
un país en un estat de guerra imminent (Teatre Romea, 3-17 de juliol).    Pel que fa a la dansa, a més de la
Kibbutz Dance Company (Teatre Grec, 8-9 de juliol), es podrà veure un altre espectacle al gran aforament
daquest teatre, lAlonzo King Lines Ballet (15 i 16 de juliol). La programació també inclou una trobada especial,
la de Cesc Gelabert, Valère Novarina i Moisès Maicas a lespectacle Escrit en laire (Teatre Lliure, 8-10 de
juliol).        Més continguts de
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Pocs grans noms internacionals al Grec del 40è aniversari

Dissabte, 21 de maig de 2016

El Grec del 40è aniversari, que havia de tirar una mica la casa per la finestra, ve carregat d'espectacles, 141,
però amb una escassetat notable de grans noms internacionals. Moltes propostes interessants, sens dubte,
i infinitat de coses a descobrir, i moltes activitats populars i socialment lloables, i molt discurs benintencionat
i conscienciador, i diàleg proactiu i hibridació, però pocs caps de cartell artísticament indiscutibles per a un
gran festival europeu.    Després d'anunciar-se fa un mes la meitat de la programació (inclosos la música, que
es veurà a l'amfiteatre i al MiniGrec) ahir es va revelar el cartell complet en l'acte oficial presentació que va
comptar amb la presència de l'alcaldessa Ada Colau i una nodrida representació d'artistes. Hi havia expectació
per conèixer el gruix del teatre internacional. Però si algú esperava que aquesta vegada sortirien grans noms
internacionals de la cistella, el director del Grec, Ramon Simó, s'haurà sentit bastant decebut.    A la programació
internacional de teatre destaquen només De stille kracht,  La força oculta, del genial Ivo van Hove, ja habitual
del festival, que porta aquesta vegada l'adaptació d'una història del novel·lista Louis Couperus sobre el xoc
de cultures a la Java colonitzada pels holandesos (Teatre Lliure, 2 i 3 de juliol); i un Platonov de Txèkhov a
càrrec del director flamenc Luk Perceval, un referent en la relectura dels clàssics (22 i 23 de juliol, Lliure).
Algunes propostes destacables    Les bruixes de Salem . La gran obra d'Arthur Miller sobre la intolerància.
Teatre Grec, de l'1 al 5 de juliol.    De stille kracht . Muntatge d'Ivo van Hove sobre el colonialisme. Lliure, 2 i
3 de juliol.    El preu. Una peça sobre el preu que paguem per les nostres il·lusions. Amb direcció de Sílvia
Munt. Goya, del 6 de juliol al 7 d'agost.    Kibbutz Contemporary Dance Company. Del millor de la dansa
internacional. Grec 8 i 9 de juliol.    Platonov. Versió impactant de l'obra de Txèkhov, Lliure, 22 i 23 de juliol.
Hi ha també un espectacle italià-català sobre la família darrere de la firma Lehman Brothers que constitueix
un veritable passeig per la història del capitalisme, una altra coproducció entre catalunya i el Canadà sobre
el descobriment de l'urani (Visió ardent/ Burning vision), un muntatge unipersonal italià sobre les fronteres del
gènere amb l'actriu Silvia Calderoni (MDLSX, Mercat dels Flors, 20 i 21 de juliol) i la barreja de teatre i cinema
del grup Teatrocinema de Xile. Una altra coproducció internacional és Guadual, de l'equatorià Leandro
Mendoza, obra en què una companyia circense és acollida per camperols que els ensenyen l'ús artístic d'una
espècie de bambú.    Com a espectacles internacionals cal afegir la dansa de Kibbutz Contemporary Dance
Company, la presència d'Alonzo King Lines Ballet, l'espectacle CIE 111 del coreògraf Aurélien Bory, retrat
d'una balladora de flamenc, i la barreja de dansa, circ i arts digitals de la companyia Adrien M/ Claire B. Simó
va destacar així mateix El somni de Gulliver, una òpera per a marionetes automatitzades a càrrec de Roland
Olbeter.    Simó, que va oferir un recorregut bastant caòtic per la programació amb molt paga la pena, va
ressaltar també l'espectacle de circ i dansa Aneckxander, reflexió sobre el cos humà i la identitat a càrrec d'un
artista nu a excepció d'unes botes i uns guants de boxa. El director va esmentar així mateix Estació Terminus,
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una peça sobre la violència social que posen en escena ell mateix i la seva parella, la directora Magda Puyo.
Colau, Simó i la comissionada de Cultura sortint, Berta Sureda, van coincidir a recalcar l'èmfasi del festival
en la creació local. I és cert que aquí és on cal buscar algunes de les millors propostes d'aquest Grec que,
en canvi, resulta tan magre en el seu cartell internacional.    A destacar, clar, la inauguració oficial a l'amfiteatre
amb Les bruixes de Salem , d'Arthur Miller, dirigida per Andrés Lima i a càrrec d'un magnífic repartiment
encapçalat per Lluís Homar (de l'1 al 5 de juliol). Una altra obra de Miller, El preu, s'estrenarà al Goya, amb
direcció de Sílvia Munt i un altre estupend repartiment (Ramon Madaula, Pere Arquilué, Lluís Marco i Rosa
Renom). Rhumia, una continuació d'aquella meravella de pallassos que era Rhum ; una versió d' El  cor de
les tenebres pel Teatro de los Sentidos, una perversió de La tempestat dirigida per Xavier Albertí i L'inframón,
thriller de ciència ficció amb el gran Andreu Benito figuren entre el més interessant.    Com a curiositat, F.R.
A.O., d'Albert Arribas, traducció escènica del Quadern del frau d'Albert Balasch, un espectacle de set hores!
que compta amb Oriol Genís entre els seus intèrprets.    Colau va felicitar ahir a l'organització pel seu esforç
en honor de la paritat i va destacar el 53% de dones en tots els àmbits de la creació en aquesta edició.
L'alcaldessa va subratllar ahir la connexió d'aquest Grec del 40è aniversari amb el del 76 i el seu anhel de
llibertat. En tot cas, el Grec del 2016 no inclou a la programació cap activitat que faci memòria d'aquella edició.
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40a edició del Grec

Dissabte, 21 de maig de 2016

Poc es podien imaginar els voluntariosos actors que van engegar el Grec el 1976 que el festival arribaria a la
seva 40a edició i mantenint el seu esperit d'incidir en el comportament de la societat. Ahir, el director del
festival, Ramon Simó, ho celebrava. El teatre, la música, la dansa i el circ continuen sent activitats que han
d'ajudar a viure la societat i a fer entendre millor el món. El conflicte és un dels elements clau del Grec
d'enguany. Per Simó, la societat contemporània ha perdut els espais de conflictes, els llocs on es pot debatre
i pactar consensos: L'art és l'àgora del conflicte, sentenciava ahir el director.       El director Ivo van Hove
repeteix  per quart any amb una obra ambiciosa      L'amfiteatre Grec serà la seu del Circus Klezmer', el títol
més vist de l'Ateneu  de Nou Barris     De les 141 propostes que suma el cartell del Grec (que continua cenyit
als 31 dies del juliol, i augmenta en 20 més respecte de l'edició passada), 45 són coproduccions, set de les
quals internacionals. Tot i que l'epicentre del Grec continuï sent la plaça Margarida Xirgu (augmentaran les
intervencions gratuïtes al llarg de tot el mes per compartir l'aniversari amb tothom) i la prèvia és un concert
de l'Orquestra Plateria, que també celebra quatre dècades. Jordi Galí i la seva instal·lació artística Maibaum
o La partida de Vero Cendoya (premi de la Crítica de les Arts del carrer 2015) també actuarà, de franc, a la
Xirgu.    L'espectacle inaugural serà l'1 de juliol, amb Les bruixes de Salem , amb Lluís Homar de cap de
cartell i direcció d'Andrés Lima. Faran cinc funcions. Arthur Miller picarà per duplicat perquè, al Goya, Sílvia
Munt dirigeix El preu . D'autoria contemporània catalana destaquen noms com ara Jordi Casanovas ( Port
Arthur ), David Plana ( El bon pare ), Albert Mestres ( Farsa ) i reposicions com ara Marta Galán ( Conillet ) i
Josep Maria Miró ( Neus Català. Un cel de plom ). Però més enllà del text, el Grec reivindica com a segon
punt la hibridació i des d'aquest prisma es poden entendre adaptacions com la d'Ivo van Hove a La força
oculta (que narra com els colons holandesos procuren implantar la seva cultura a Indonèsia), o com Jordi
Oriol rellegeix La tempesta de Shakespeare, però forçant-la a L'empestat ; o Albert Arribas trasllada l'univers
poètic d'Albert Balasch a F.R.A.U. en una peça maratoniana de set hores.    Si repeteix per quart cop el
Toneelgrope de Van Hove, enguany no hi seran els de Peeping Tom (tot sembla indicar que és una de les
coproduccions internacionals lligades pel 2017). D'entre les sorpreses del festival hi ha Platonov, dirigit per
Puk Perceval (no és segur que us agradi, però no us deixarà indiferents). També faltarà Sidi Larbi (que sovinteja
l'amfiteatre Grec) però, a canvi, hi ha dues apostes, com són Alonzo King Lines Ballet, que balla dansa
contemporània però partint de la tècnica del ballet, i la Kibbutz Contemporary Dance Company, que també
proposa dues actuacions a l'amfiteatre. Simó acull l'espectacle que agermana Cesc Gelabert, Valère Novarina
i Moisès Maicas i torna a acollir Aurélien Bory/Cie 111. Senza Tempo ballarà amb Giulia Valle, i Mar Gómez,
Roberto G. Alonso i Eulàlia Bergadà, al costat de la dansa urbana i de percussió de Brincadeira i Brodas Bros
i l'espectacle de dansa comunitària per artistes i ciutadans de més de 45 anys suposen les principals propostes
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de dansa d'enguany.    L'espectacle de circ més ambiciós d'enguany és el Circus Klezmer , un treball estrenat
el 2004 a l'Ateneu Popular de Nou Barris que ha voltat tot el món. Jordi Martínez i companyia construeixen
una segona part d'aquell Rhum; ara seran Rhumia i continuen construint amb les formes de crear del
desaparegut Monti. El Grec coprodueix Le mouvement de l'air d'Adrien M/ Claire B, que ja han mostrat altres
cops la seva acrobàcia acompanyada d'un audiovisual a còpia del dibuix.    De les 141 propostes incloses en
el programa, 48 són de teatre; 47, de música; 16, de dansa, i vuit, de circ. La programació de música, que ha
entès des de fa anys que no vol competir amb els festivals multitudinaris d'estiu a Barcelona, sí que inclou un
concert dels Manel (31 de juliol); l'oportunitat d'escoltar Mayte Martín (22 de juliol) o Estrella Morente(10 de
juliol); incita el joc amb l'actuació de la Banda Municipal de Barcelona (amb dramatúrgia de Marc Artigau), o
la Nit de musicals , un fix dels darrers dos anys en el Grec, que enguany es tenyeix de Swing Broadway amb
Paco Mir de director.    Se sabrà la nova direcció del Grec, al juliol    Ramon Simó tanca enguany els cinc anys
de contracte com a director artístic del Grec. Des de fa un any, ja es va avançar que es convocaria un concurs
per triar la nova direcció. En pocs dies, es convocaran les bases del concurs i es preveu que la decisió es faci
pública abans que s'acabi el festival, a finals de juliol. La comissionada de Cultura, Berta Sureda, va aclarir
que el mateix Simó podria guanyar el concurs. Quan es facin públiques les bases del concurs, Simó decidirà
si vol aspirar al concurs o no. Per ara, ja hi ha un parell de coproduccions internacionals pactades pel 2017.
Incertesa, també, en la gestió de l'Icub. El nou acord municipal entre En Comú Podem i el PSC aclareix que
Jaume Collboni assumeix Cultura des de la seva tinença d'alcaldia; els col·laboradors es triaran en consens
pròximament, va aclarir ahir l'alcaldessa, traient ferro al possible accés o vet de Xavier Marcé dins l'Icub.
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El Grec celebra 40 anys amb 141 propostes i apunta al conflicte

Dilluns, 23 de maig de 2016

Autor: T. Bruna  L'any 1976, pocs mesos després e la mort de Franco, es constituïa l'Assemblea d'Actors i
Directors i, a l'estiu, van organitzar el primer Festival Grec, una proposta nascuda amb la illusió de tirar
endavant un nou llenguatge teatral obert, independent, imaginatiu i lliure. La Comissió Gestora i Executiva
del Grec 76 l'integraven Mario Gas, Jaume Nadal, Josep Maria Loperena, Josep Torrens, Ricard Salvat i
Carlos Lucena. Lluís Pasqual, fundador del Teatre Lliure aquell mateix 1976, hi va presentar El bon samarità
, que va dirigir a sis mans amb Pere Planella i Fabià Puigserver. Avui, Pasqual ha confirmat les paraules de
Ramon Simó: "No crec que aquella gent, que creia fermament que la cultura és una cosa seriosa però que
també pot ser divertida i propera, pensés que el Festival arribaria fins aquí!" Efectivament no s'ho pensaven,
però van començar per salvar un espai preciós, l'Amfiteatre, que s'estava deteriorant. I any rere any, s'ha anat
fent una programació amb cara i ulls amb tot l'esforç que això comporta i amb algun sotrac. S'han modificat
les formes, s'han ampliat espais... El Grec ha canviat molts cops de roba però és aquí ben viu, i aquest matí
ens han convidat a brindar pel 40 aniversari. Ramon Simó, en el seu últim any com a director artístic -o no!-
ens ha presentat la filosofia del Festival, resumint el programa a grans trets. L'acompanyaven a la taula
l'alcaldessa Ada Colau i Berta Sureda comissionada de cultura. També hi ha assistit bona part dels artistes
participants, que acabada la presentació s'han fet la tradicional foto de família del festival. Un símbol de que
el Grec està ja rematant detalls per engegar, ben engalanat, el mes de juliol.  Ada Colau, que hi ha assistit
per primer cop, ha destacat la importància de la cultura com a "un bé comú imprescindible i encara més en
temps de reflexió, incertesa i canvis. La cultura ens omple, ens permet fer-nos preguntes, pensar, créixer... i
ens emociona. Fa un món millor i per tant, és un dret fonamental " Ha dit que s'ha adonat que al programa hi
havia més del 50% de dones "i no només actrius, que això seria normal. Hi ha creadores, directores,
coreògrafes, guionistes... Això no passa encara a tot arreu i vull agrair-ho al Ramon Simó."   Berta Sureda
per la seva banda ha subratllat els canvis més notables: "Hi ha més espais oberts per la ciutat, més formats,
més coproduccions... És una edició tota ella més gran, en la que hem volgut emfatitzar la proximitat, el treball
en xarxes, la contemporaneïtat i el talent local. Una edició que el Ramon ha omplert creant espais de conflicte
que sacsegen. El seu Festival sempre ha estat polític, però aquest any ho és encara més." El Grec 2016
presentarà 141 espectacles, 20 més que la passada edició.   Abans de deixar les autoritats, comentaré que,
a partir de la pregunta que ha fet un company, Ada Colau ha anunciat que "Collboni agafarà el lideratge de
Cultura, però encara no està definit el seu equip". També hem preguntat sobre el concurs per a la direcció del
Grec 2017: "La setmana que ve s'obre la convocatòria i, passat un mes i mig, anunciarem el nou director. Que
pot ser Ramon Simó, si s'hi presenta, no és incompatible" , apunta Sureda. Al que Simó afegeix: "Jo, quan
vegi les bases, decidiré si em presento o no. Això serà la setmana vinent."   CREACIÓ - HIBRIDACIÓ -
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CONFLICTE  El cartell del Grec 2016 que mostra una imatge feta de cares sobreposades de tots els que hi
han treballat (hi ha 8 imatges diferents), porta escrites les paraules Hibridació, Conflicte i Creació . Són les
tres columnes que sostenen el festival. Simó desgrana el perquè: "El Grec és un festival de Creació. Queda
patent en les 45 estrenes absolutes que presentem, a banda de les estrenes a Catalunya. I aposta per la
contemporaneïtat, pel que fa als continguts i a les formes."   La Hibridació recull els nous formats, la relació
entre espectacles de diferents gèneres i els sorgits de provar noves relacions. Hi ha teatre (48 espectacles),
dansa (16), música (47) i circ (8), però també teatre-dansa, dansa-circ, teatre-circ, música-teatre-dansa...   El
Conflicte surt de la voluntat d'aprofundir en la realitat contemporània, per tal que l'espectador s'hi senti
representat i reconegui els problemes comuns. "És un espai de confrontació de idees i pensaments. Avui
s'han perdut espais de conflicte com per exemple els sindicats. I el teatre apareix com una Agora del conflicte,
com un espai de debat. Els espectacles que hem programat mostren i parlen de les formes de poder actuals."
En resum, "hem buscat espectacles que expliquin el món i ens ajudin a viure i a veure'ls des d'una altra
finestra."   A més d'aquestes tres columnes, Simó destaca una vegada més la vocació internacional del Grec:
"tenim 20 propostes internacionals, 7 coproduccions i la resta, d'exhibició. I ja tenim dues coproduccions
pactades per al 2017!" , anuncia Simó.   UN REPÀS AL PROGRAMA  Us recordem que el 27/4 es va fer una
primera roda de premsa sobre la programació del Grec, que es va centrar en els espectacles a l'Amfiteatre,
els gratuïts a la Pl. Margarida Xirgu eix central del Festival- la música i el MiniGrec. Podeu recuperar la notícia
a: http://www.teatral.net/ca/noticies/17989/aniversaris-comiats-i-molta-festa- en-els-40-anys-del-festival-
grec16#.Vz8uGPmLRpg   Ara, passem a l'esbós del programa que ens ha fet Simó aquest matí. Ha començat
per les propostes internacionals i molt i molt content ha anunciat el retorn de Ivo van Hove i la Toneelgroep
Amsterdam: "Ja sabeu que m agraden molt. Aquest any presenten per primer cop una peça íntegrament
holandesa, que és una meravella! " Es refereix a Desdtille Kracht (La força oculta)  "És l'Ivo en estat pur! Està
ambientat a les colònies holandeses, sobretot Indonesia, i parla de les cultures dominants."   Un altre holandès,
Luk Perceval vindrà per primer cop amb la seva peculiar versió de Platonov . Sobre l'espectacle, Simó no sap
si agradarà tothom o no, però promet que "no deixarà indiferent ningú."   També ha destacat MDLSX , de
Motus, on un ésser androgin es pregunta a l'escenari sobre les barreres dels gèneres. Aquet ésser és Sílvia
Calderoni, la única intèrpret, i ens farà reflexionar sobre la identitat de gènere i sexual.   A l'àmbit del conflicte
, l'argentí Mariano Pensotti vindrà amb Cuando vuelva a casa voy a ser otro , que ens transportarà al Cop
d'Estat de l'Argentina mentre Stefano Massini parlarà de les explotacions d'urani i les emigracions a Lehman
Triology , amb direcció de Roberto Romei.   Entrem a la dansa. Ha esmentat la Kibbutz Contemporany Dance
Company/Rami Be'er, una companyia israelita que mai ha estat a Barcelona i és de volada internacional:
"Rami Be'er es un coreògraf molt especial que té un llenguatge propi i particular amb el que ha impregnat la
companyia. L'espectacle es diu If at All i parla de com les persones necessitem viure en comunitat, en forma
d'un cercle que s'eixampla." Es representarà dos dies i per a Simó "serà una mostra de que la dansa és capaç
de convocar 4.000 persones!" També s'estarà dos dies a l'Amfiteatre la formació americana Alonzo King Lines
Ballet , amb dues peces: Weiting Ground i Biophony . "Alonzo és considerat un dels grans ballet masters del
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món, i proposa una dansa contemporània molt particular, que uneix el ballet antic amb la contemporània, per
parlar de l'ecologia, de la natura i de canviar el món."   Com a singularitats, ha explicat que Aurélien Bory, un
director d'escena dedicat a investigar l'espai, presenta una peça de dansa que ha creat expressament per a
Stéphanie Fuster. Són la companyia Cie,111 . O Arcane Collective , on sis coreògrafs un d'ells, Andrés Corchero
- converteixen en dansa una trilogia de Samuel Beckett que permet fer un retrat de la condició humana.   A
l'àmbit del circ, Simó ha destacat Aneckxander , d' Alexander Vantournhout i Bauke Lievens, una proposta de
circ-dansa de proximitat, que només admet 100 persones. També l'espectacle Le mouvement de l'air , de
Adrien M / Claire B,  "que barreja noves formes." .   I un inclassificable, als límits del teatre musical: El somni
de Gulliver. Òpera mecànica per a Marione
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Grec 2016

Dimarts, 24 de maig de 2016

Cuarenta años celebra ya el Festival de Teatro de Barcelona más importante. Hablar del Grec es hablar de
una de las mejores exposiciones de teatro y artes escénicas que se pueden ver hoy en día en toda Europa.
El Grec es un emblema dentro del teatro y, para celebrar este aniversario tan especial, desde ShBarcelona
queremos destacarte las actuaciones más importantes para que las apuntes en tu agenda y no te pierdas
ninguna.  El Grec 2016   Cuarenta años no se celebran todos los días. Desde 1976, en el que la iniciativa de
artistas, técnicos y gente vinculada al mundo de las artes escénicas, crearan el festival de forma autogestionada
y con el siguiente lema: Teatre Grec 76. Temporada Popular. Por un teatro al servicio del pueblo. Teatro y
Libertad. Por un teatro imaginativo, hasta hoy, en el que el éxito de público y la importancia del festival como
uno de los de mayor relevancia dentro de las artes escénicas, ha pasado y ha llovido mucho.  Este año, se
quiere recuperar el fervor popular y el espíritu de hermandad primigenia que aunaba a público y artistas en
torno a este festival que, tal vez, a causa del éxito, haya perdido parte de su esencia y su vocación popular.
Por eso desde la organización se quiere volver a poner en solfa el papel del teatro como acto reivindicativo
y de libertad.  Programación  Desde el 1 al 31 de Julio el Festival Grec  quiere llenar Barcelona de teatro,
danza, música, circo y artes escénicas buscando siempre la cercanía entre artista y su público y en el que se
busca la presencia activa del espectador. En uno de los entornos más sugerentes de Barcelona, el Teatre
Grec, que copia los escenarios teatrales de la antigua Grecia, donde Sófocles y Euripides daban vida a sus
obras, y que se encuentra en uno de los marcos más especiales de la ciudad, el Parque de Montjuic, se
convierte, además de una experiencia teatral en una experiencia cultural por los espacios y los jardines que
lo envuelven.  Además, la oferta gastronómica no se olvida y, al ya famoso restaurante del Grec, el Festival
suma 7 espacios más donde podrás encontrar diferentes propuestas para disfrutar de la comida, convirtiendo
al Grec 2016 en una experiencia multicultural donde no se deja nada al azar.  Artículo relacionado: El Mercat
de les Flors  Pero no sólo del Teatre Grec se nutre el festival. Al mismo se suman diferentes salas como el
Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, el Teatre Goya, el Teatre Romea, el CCCB, el Born Espai Cultural, la
Jamboree, la Plaça Margarita Xirgu, la sala Hiroshima, El Polvorí, para sumar un mes de música, teatro y arte
en un festival que engloba a toda Barcelona.  Programación del Grec 2016   Les Bruixes de Salem   Adaptación
de la famosa obra de Arthur Miller en torno al supuesto episodio de brujería que se dio en la ciudad
norteamericana de Salem en 1692 y que, bajo la dirección de Andrés Lima, cuenta con actores de la talla de
Lluís Homar, Borja Espinosa, Nora Navas, Nausicaa Bonnín, Albert Prat, Carles Canut, Carles Martínez,
Estació Términus   Obra que plantea una interesantísima reflexión acerca de las formas cotidianas de la
violencia en una sociedad como la nuestra. El texto está realizado por Albert Mestres, Magda Puyo, Ramon
Simó y Anna Teixidor, y cuenta con la interpretación de Pep Ambròs, Pepo Blasco, Judit Farrés, Blanca García-
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Lladó, Jordi Oriol y Kathy Sey.   Neus Català. Un cel de plom   Repetición de uno de los espectáculos más
celebrados la pasada edición. La actriz Mercé Aránega, se enfrenta en solitario, con un escenario vacío, a la
interpretación dramatizada de la vida de Neus Català, luchadora antifascista que tuvo exiliarse a Francia al
final de la Guerra Civil y deportada a Ravensbrück por los nazis. Esta interpetación se basa en la novelización
de la vida de Català que llevó a cabo la escritora Carme Martí.   Estrella Morente   La hija del desaparecido
cantaor flamenco Enrique Morente brilla con luz propia y ha conseguido desprenderse de la difícil etiqueta de
ser hija de alguien con el inmenso talento de su padre. Su espectáculo de flamenco combinado con la
heterodoxia tan característica de alguien como ella, hija de uno de los mayores heterodoxos del flamenco y
su espectacular voz, hacen de este concierto un imprescindible para todos los amantes del arte.   Loo
Espectáculo pensado para los más pequeños en el que, usando el viento como excusa artística, se les muestra
toda la capacidad de poesía, de arte y de emoción que tiene el teatro. Todo a cargo de una joven compañía
bajo la direccíon de Sergi Ots.   De stille kracht (La força oculta)   A cargo del recientemente famoso por haber
dirigido el vídeo Lazarus de David Bowie, Ivo Van Hope propone esta adaptación de la obra maestra de Louis
Couperous que plantea la lucha hegemónica de dos maneras de ver el mundo: La occidental y la oriental a
través del enfrentamiento en Java, colonia holandesa, de colonizadores y colonizados.  Esto es sólo una
pequeña muestra de lo que podrás encontrarte este Grec. Si quieres ver toda la programación completa, con
os espacios donde se realizan y como conseguir entradas, en la web del festival podrás encontrar toda la
información.  Consulta la web oficial del  Grec 2016  ¿Qué obras y actuaciones no vas a perderte este año
en el Grec?
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Ivo van Hove, millor director als #TonyAwards per A VIEW FROM THE BRIDGE.
Al juliol torna al Grec amb DE STILLE KRACHT (LA FORÇA OCULTA).

Dilluns, 13 de juny de 2016

Ivo van Hove, millor director als #TonyAwards per A VIEW FROM THE BRIDGE. Al juliol torna al Grec amb
DE STILLE KRACHT (LA FORÇA OCULTA).
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Grec 2016 | 40è aniversari

Dijous, 16 de juny de 2016

El Grec Festival de Barcelona celebra 40 anys. Ho fa seguint la línia marcada en les darreres edicions:
consolidant l'aposta per la creació (45 produccions pròpies i coproduccions) i la vocació internacional (7
coproduccions), alhora que aposta per la recerca en nous llenguatges.  La nova edició del Grec tindrà lloc de
l'1 al 31/07, amb un programa on s'hi troben fins a 141 propostes de teatre, música, dansa i circ, així com una
extensa oferta d'activitats paral·leles adreçades tant a professionals com a públic general.   La plaça Margarida
Xirgu, epicentre de l'aniversari    El tret de sortida del Grec el donarà l' Orquestra Plateria , que també celebra
40 anys de trajectòria i oferirà un concert gratuït a la plaça Margarida Xirgu. La plaça serà l'epicentre de
l'aniversari del festival, amb un seguit d'espectacles gratuïts que volen representar els diversos llenguatges
artístics que formen la programació. S'hi podran veure espectacles com la performance Maibaum de Jordi
Galí ; Skitxos , una proposta de circ, pintura i música del Grec i La Central del Circ; la dansa de la cia Vero
Cendoya amb La partida ; i la música de Chico Trujillo i Sense Sal .      Teatre: un programa profund i divers,
marcat pels llenguatges innovadors      El teatre concentra el gruix de les propostes del Grec: s'hi programen
fins a 48 espectacles. Es tracta d'una programació diversa on hi tenen cabuda autors clàssics i contemporanis,
sempre mirats des d'una perspectiva que aposta per la innovació.  D'entre aquesta extensa programació, és
especialment remarcable el muntatge inaugural del festival, Les bruixes de Salem d' Arthur Miller , dirigit per
Andrés Lima i amb un repartiment encapçalat per Lluís Homar . També destaquen De Stille Kracht (La força
oculta) , el nou muntatge de la companyia holandesa Toneelgroep Amsterdam , que visita el Grec per quarta
vegada; el muntatge de Luk Perceval sobre Platonov , un text del Txékhov més jove (va escriure la peça amb
18 anys), que promet no deixar indiferent; o Lehman Trilogy de Stefano Massini i Roberto Romei , que fa una
mirada al capitalisme modern a partir de 3 generacions de banquers, els avui infaustament coneguts Lehman.
D'entre les propostes locals, convé no perdre's Birdie , la nova creació de la companyia Agrupación Señor
Serrano , o Hazte banquero , una creació de l'activista Simona Levi partint de documents continguts en el
judici del cas Bankia.      Dues grans companyies de dansa s'estrenen a la ciutat      La programació de dansa
està marcada pels noms de dues grans companyies que debutaran a Barcelona de la mà del Grec:els israelians
Kibbutz Contemporary Dance Company i els nord-americans Alonzo King Lines Ballet .  La Kibbutz
Contemporary Dance Company presentarà If at all . Es tracta d'una peça que vol ser una celebració de la vida
en comú que, segons el director Rami Beer , sarticula en cercles que van dels més íntims als socialment més
amplis: la parella, la família, els amics i la societat.  La companyia que encapçala el ballet master  Alonzo King
, per la seva banda, s'ha caracteritzat per la seva combinació del ballet més clàssic i els elements d'avantguarda.
Presentaran Writing Ground/Biophony , un programa dues peces que parteixen, respectivament, dels poemes
de Colum McCann , i dels treballs de l'artista sonor Bernie Krause .  Si n'hi ha que s'estrenen, també n'hi ha
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d'altres que repeteixen. Després de Hakanai i Cinématique , que van presentar l'any passat, la companyia
Adrien M/Claire B tornarà a portar al Grec la seva combinació d'arts escèniques i tecnologies digitals. Ho faran
del 8 al 10/07 amb Le mouvement de l'air , una peça on la coreografia acrobàtica dels intèrprets es troba amb
paisatges onírics recreats electrònicament.      Circ: rialles, energia i emoció      El circ ha esdevingut un terreny
especialment fructífer de les arts escèniques contemporànies. La màgia i l'energia de les acrobàcies o el
teatre físic configuren un espai propi que es fa un lloc, cada vegada una mica més gran, a la programació del
festival.  Algunes de les peces que fan entrar pessigolles són ANECKXANDER , un muntatge sorprenent que
vol commoure i arrencar rialles partint d'un protagonista completament nu que parla del cos humà, el moviment
i la identitat; Guadual , una història de circ i natura, amistat i saviesa del director, artista i constructor Leandro
Mendoza ; o Rhumia , continuació de l'aplaudit muntatge Rhum . El Grec 2016 també serà la darrera oportunitat
per veure a Barcelona Circus Klezmer , creació emblemàtica de l'Ateneu Popular 9Barris que, des de l'any
2004, s'ha vist a països com França, Itàlia, Suïssa, Noruega, Regne Unit, Israel o Japó, entre d'altres.
Sonoritats diverses i globals      La programació musical del Grec combina sonoritats diverses, de jazz i bossa
nova, flamenc i pop rock, soul i música electrònica. Dins del programa s'hi troben la llegenda de la música
brasilera Hermeto Pascoal ; el sentiment flamenc d' Estrella Morente , Lole Montoya o Mayte Martín ; el folk,
indie i americana de Giant Sand o Scott Matthew ; l'euro-soul de Myles Sanko ; les noves sonoritats de
l'electrònica llatinoamericana que presentaran les quatre bandes que conformen l' Electropikal Fever Fest ; o
Manel , que posaran el punt i final al festival amb la presentació de Jo competeixo , el seu darrer treball.      Els
més petits també són al Grec   El MiniGrec, la programació infantil del festival, comptarà amb fins a 7 espectacles
pensats per als més petits de la casa. En destaquen Vuelos , un muntatge amb autòmats i videoprojeccions
inspirat en Leonardo Da Vinci dels imaginatius Aracaladanza ; Amour , un premiat espectacle de màscares
de la companyia Marie de Jongh ; o Ubuntu , la primera creació pròpia de la companyia de teatre d'ombres
Olveira/Salcedo .
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Fa vint anys que tinc vint anys

Diumenge, 19 de juny de 2016

El Festival Grec fa 40 anys. Podria cantar allò de Fa 20 anys que tinc vint anys. Aquesta vegada no es repetirà
recital de Joan Manuel Serrat (l'any passat va ser uns dels plens més absoluts a l'amfiteatre) però manté la
màgia d'aquest espai a l'aire lliure. Ben a prop, les accions del 40è aniversari convidaran gratuïtament a la
festa amb (la nit del 30 de juny) un concert del 40 aniversari de l'Orquestra Plateria. En el que pot ser el Grec
de comiat de Ramon Simó (que ha mantingut la seva tesi de concentrar-lo durant les 31 nits de juliol amb un
repertori quasi exclusivament contemporani) i molt densificat a la muntanya de Montjuïc. També hi haurà més
accions gratuïtes a la plaça Margarida Xirgu. És el cas de l'espectacle de dansa a l'aire lliure La partida (premi
de la crítica d'Arts del Carrer 2015), la instal·lació de Jordi Galí Maibaum o el concert de comiat de Chico
Trujillo i Sense Sal (que arrencarà presumiblement després del concert dels Manel i el seu Jo competeixo a
l'Amfiteatre Grec).    El Grec presenta 141 propostes de teatre, dansa, música i circ i una extensa oferta
d'activitats paral·leles (com ara la trobada amb els crítics de teatre en format jam session informal). Sumen
45 produccions pròpies i coproduccions, set d'elles internacionals. Es manté l'equilibri d'altres anys: 48 obres
de teatre (amb una programació més extensa), 47 concerts, 16 coreografies de dansa i 8 de circ. Ramon
Simó insisteix a presentar espectacles que ofereixen un punt de conflicte per abordar la reflexió així com uns
formats escènics que hibriden les disciplines. Aquest any no hi ha Pepping Tom però sí que repeteix Ivo van
Hove ( La força oculta ) i arriben propostes de dansa atractives com la de Kibbutz Contemporary Dance o la
d'Alonzo King Lines Ballet. La inauguració serà amb Les bruixes de Salem , protagonitzat per Lluís Homar.
FESTIVAL GREC  Fins al 31 de juliol    www.  barcelona.cat/grec
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El vocabulari del Grec 2016

Dilluns, 27 de juny de 2016

La programació del Grec 2016 és, segurament, la que té el component de risc més gran de lúltima dècada. I
això ens emociona. Però potser cal un vocabulari bàsic per entrar-hi de debò. Hi ha 140 espectacles!
Avantguarda  Aquest Grec és el del teatre davantguarda, sobretot barceloní.  Agrupación Señor Serrano,
Ernesto Collado, Sonia Gómez, Joan Baixas, loscorderos , Simona Levi ... Teatre sense sofàs, dacció,
performàtic i musical. Amb els temes davui dia: els sentiments, la immigració, la justícia, la corrupció...   Comiat
Ramon Simó dirigeix aquest juliol el seu últim (probablement) i cinquè Grec i serà el primer en el qual podrem
veure un espectacle dirigit per ell. Lobra és de creació, entre ell i Magda Puyo. Es titula  Estació Tèrminus i
és una reflexió sobre la violència. Simó ha complert la seva promesa: poc Shakespeare i molta
contemporaneïtat. Bravo!    Coproducció  El Grec és la màquina que mou les arts escèniques daquest país.
Enguany ha coproduït amb Focus, Bitò Produccions, Fira Tàrrega, TNT... Però també amb teatres i festivals
francesos, alemanys, belgues, canadencs i equatorians. Això el fa gran.   Hibridació  Hi ha molts espectacles
del Grec que no són ni dansa, ni teatre, ni circ. Són híbrids que fan servir diferents llenguatges, com Return
to absence , Hazte banquero , Oficina per a una vida postidèntica , F.R.A.U. ,  Birdie i 'Aneckxander', entre
molts daltres. Això és el que sestà fent arreu del món.   Llatinoamericà  La presència de largentí Mario Pensotti,
amb Cuando vuelva a casa voy a ser otro , i dels xilens Teatrocinema, amb Historia de amor i La contadora
de películas, ens obre la porta a un continent que està donant molta volada al teatre i està transformant lart
dexplicar històries. Hi ha vida més enllà de Daniel Veronese.     Polític  Fa anys que el festival no amaga el
cap sota lala quan es tracta de parlar del món davui. Parla de política i no té por de fer-ho. Per això podrem
veure Lehman Trilogy , Esplendor , El preu , MDLSX , 'Farsa' o El bon pare . Molt desquerres? Doncs, sí.
Recuperació  Simó ha decidit recuperar peces ja estrenades que potser han tingut curta volada o, simplement,
que li van bé en el seu disseny del Grec. Tenim, per exemple, Conillet , Neus Català. Un cel de plom , Lempestat
, 'Port Arthur' i '+45'.   Van Hove  El director Ivo van Hove i el seu Toneelgroep Amsterdam shan convertit en
la imatge del Grec de Simó. Faran enguany  La força oculta (foto), després dhaver-nos meravellat amb les
'Tragèdies romanes', 'The fountainhead' i 'La veu humana'. Mai no li agrairem prou a Simó haver-nos-el portat!
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De stille kracht (La força oculta)

Dilluns, 27 de juny de 2016

Ivo van Hove sha guanyat a pols que el considerem la joia de la corona de la programació internacional del
Grec. Si bé és cert que fins fa tres anys ni lhavíem sentit a anomenar, la seva primera visita a Barcelona amb
les Tragèdies romanes ens va fer esclatar el cervell. Des de llavors, el festival ens ha malacostumat portant-
nos el director belga i la seva companyia, Toneelgroep Amsterdam , cada estiu, i amb aquest ja en van quatre
(i que duri!).   En aquesta ocasió, veurem De Stille Kracht (La força oculta) , una adaptació de la novel·la de
Louis Couperus sobre lenfrontament entre dues cultures irreconciliables: Orient i Occident. Aquesta història
sobre les antigues colònies holandeses ens trasllada a lilla de Java, on el governador Otto van Oudijk controla
amb mà de ferro la seva província, convençut de la superioritat que li atorga el fet de ser europeu. Lenfrontament
amb el germà dun príncep local, però, desencadenarà unes forces sobrenaturals i ocultes. Prepareu-vos per
veure un muntatge de gran format que barreja teatre, dansa i música en directe, amb un pianista en escena.
I prepareu-vos per veure com plou sobre lescenari del Teatre Lliure, perquè laigua té un paper fonamental en
aquest muntatge. Laigua com a metàfora de la força de la natura, una força incontrolable que provoca
destrosses irreparables. Si amb tot plegat encara no esteu convençuts, aquí van cinc motius per no perdre-
us  De Stille Kracht:   1-Perquè encara sens posa la pell de gallina quan pensem en les Tragèdies romanes
. Els que hi van ser ho poden certificar, allò va ser molt més que una obra de teatre, va ser una experiència
vital en tota regla. Tres peces de Shakespeare com no les havíem vist mai, amb la possibilitat de campar
lliurement per lescenari i veure les escenes a un pam. La ferotgia de la percussió en directe acompanyant les
escenes de guerra o el monòleg de Marc Antoni a Juli Cèsar són moments que quedaran gravats per sempre
a la nostra memòria teatral.    2-Perquè la Toneelgroep Amsterdam torna en gran format . Després de meravellar-
nos amb la monumentalitat de les Tragèdies romanes i The Fountainhead , lany passat Van Hove ens va
demostrar que també se sap moure en les distàncies curtes, amb una adaptació de La veu humana , de
Cocteau, magníficament interpretada per Halina Reijn. Aquest any, el director torna al gran format i promet
inundar el Teatre Lliure.   3-Perquè Van Hove acaba de guanyar un Tony! Els premis més prestigiosos del
teatre nord-americà lhan coronat amb el guardó a millor director teatral pel seu muntatge a Broadway de A
View From the Bridge (Panorama des del pont) , dArthur Miller.   4-Perquè Van Hove sha convertit en un
director de referència a escala mundial . Va convertir Brokeback Mountain en una òpera. Ha dirigit Juliette
Binoche fent d Antígona a Londres. Després de passar pel Grec, estrenarà al Festival dAvinyó una adaptació
de La caiguda dels déus , de Visconti, amb la Comédie Française. I lany que ve, portarà un altre Visconti a
escena: Obsessió , amb Jude Law com a protagonista. Impressiona, eh?!   5-Perquè Van Hove va treballar
amb David Bowie . I això ens agrada molt. El belga va dirigir el musical de David Bowie, Lazarus , estrenat a
Broadway a principis de desembre amb Michael C. Hall com a protagonista. De fet, Van Hove era una de les
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poques persones al món que estava al corrent de la malaltia de lartista britànic, que va morir el gener, dos
dies després de publicar el seu testament musical, Blackstar .    Xavi Pardo
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5 obres internacionals per veure al

Dilluns, 27 de juny de 2016

El programa del Grec daquest any és com el metro de Nova York: és molt fàcil perdre-s'hi. Hi ha tantíssimes
propostes (més de 140) que lespectador/viatger pot acabar desorientat. Però no us amoïneu. Us hem preparat
una guia infal·lible. També hi ha diverses línies, com al metro: el teatre daquí, el dallà, la dansa, el circ Us
destaquem aquí les propostes internacionals més interessants, sense oblidar que alguns espectacles
permeten fer transbord. Que tingueu un bon viatge!     DE STILLE KRACHT (LA FORÇA OCULTA)     El director
belga Ivo van Hove i la companyia holandesa Toneelgroep Amsterdam tornen a visitar el Grec per quart any
consecutiu. En aquesta ocasió presenten De Stille Kracht (La força oculta) , una adaptació de l'obra mestra
de l'escriptor neerlandès Louis Couperus . Un relat sobre lenfrontament entre dues cultures irreconciliables:
Orient i Occident, que ens presenten en gran format i una escenografia on l'aigua hi té un paper protagonista.
Sense dubte una de les propostes de la programació a no perdre's!    PLATONOV     El director Luk Perceval
proposa una de les obres més desconcertants de Txékhov , Platonov . Perceval lha reduït a lessència i planteja
un nou ordre dels fets: lespectacle comença amb lintent de suïcidi de Platonov (innovació també del director)
i retrospectivament anirem descobrint la seva personalitat, els fets que lhan portat fins a aquest punt i tots els
personatges que lenvolten. Un muntatge que mostra lautodestrucció dun individu, però també les esperances
i els ideals que cada un dels personatges relaciona amb lamor.    CUANDO VUELVA A CASA VOY A SER
OTRO     Un dia algú decideix fer-se una piscina al jardí de casa i hi descobreix una col·lecció dobjectes
enterrats per un antic inquilí que, per por de la situació compromesa de la dictadura argentina, havia decidit
amagar. Amb aquest plantejament, Mario Pensotti senfronta a una obra que va escriure fa més de quinze
anys plantejant el conflicte de mirar-se directament als ulls del passat, daquell que vas ser, dels ideals de
joventut. Un etern retorn que es posa de manifest també a través de decorats en moviment, de cintes
transportadores i duna circularitat permanent.    LA CONTADORA DE PELÍCULAS / HISTORIA DE AMOR
La companyia xilena Teatrocinema porta dos espectacles que són un passeig suggeridor entre les fronteres
de diverses disciplines artístiques. En els dos casos, el punt de partida és una novel·la: a La contadora de
películas , la protagonista, María Margarita, té una gran capacitat per explicar pel·lícules en veu alta i
Teatrocinema juga amb el gènere teatral i cinematogràfic en tot el muntatge. A Historia de amor es planteja
el tema de la seducció però també la violència i la psicosi. Es barregen constantment diàlegs convencionals
amb el món interior, oníric i inconscient dels personatges.    butxaca
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. @AldiaIB3 @xisco_nadal Amb motiu de La força oculta d'Ivo van Hove al
Grec vos recoman el llibre de Couperus https://t.co/rzSLVaMFbn

Dimarts, 28 de juny de 2016

. @AldiaIB3 @xisco_nadal Amb motiu de La força oculta d'Ivo van Hove al Grec vos recoman el llibre de
Couperus https://t.co/rzSLVaMFbn
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RT @carlotaoe: . @AldiaIB3 @xisco_nadal Amb motiu de La força oculta d'Ivo
van Hove al Grec vos recoman el llibre de Couperus https://t.co/

Dimarts, 28 de juny de 2016

RT @carlotaoe: . @AldiaIB3 @xisco_nadal Amb motiu de La força oculta d'Ivo van Hove al Grec vos recoman
el llibre de Couperus https://t.co/

103 / 141



Ara Cat
http://www.ara.cat/cultura/Imperdibles-del-Grec_0_1604239618.html

Dc, 29 de jun de 2016 01:18
Audiència: 137.178

VPE: 914

Tipologia: online

Ranking: 6

Pàgina: 1

20 imperdibles del Grec

Dimecres, 29 de juny de 2016

ARTS ESCÈNIQUES   El festival destiu de Barcelona celebra 40 anys programant una allau de 140 espectacles
per a 32 nits, a partir de demà, i de la qual pesquem una tria dels imprescindibles teatrals   LAURA SERRA
Barcelona  Actualitzada el 29/06/2016 00:00         ARTS ESCÈNIQUES         INTERNACIONALS    La força
oculta    Nou espectacle gegant dIvo van Hove: 70.000 litres daigua cauran sobre lescenari en un monzó sota
el qual tindrà lloc la gran batalla Orient-Occident. Basada en lobra de Louis Couperus, La força oculta és la
depuració definitiva del llenguatge de Van Hove ( Tragèdies romanes , La deu ), que beu del teatre clàssic i
del cinema.  TEATRE LLIURE. 2 I 3 DE JULIOL    If at all    La israeliana Kibbutz Contemporary Dance Company
-que es diu així perquè efectivament es va fundar fa 40 anys en un quibuts, una comunitat que en comptes
de treballar lagricultura, però, treballava la dansa- compta amb un dels coreògrafs més destacats
internacionalment (Rami Beer) i promet un muntatge de gran format amb una dansa física, rítmica, que tant
pot crear imatges espectaculars com íntimes.  TEATRE GREC. 8 I 9 DE JULIOL    Le mouvement de lair
Fidel a linterès per la tecnologia aplicada a la poesia, el Grec torna a programar Adrien M / Claire B amb un
muntatge de dansa aèria i tècniques de circ que ofereix un espectacular joc estètic creant universos
tridimensionals.  MERCAT DE LES FLORS. DEL 8 AL 10 DE JULIOL    Platonov    El director flamenc Luk
Perceval és daquells noms que faríem bé de recordar. És una de les apostes europees que cal seguir i que
al Platonov té la gosadia de mostrar literalment lestupor txekhovià amb uns silencis que ho diuen tot. Música
en directe, interpretacions magistrals i la potència de lobra de joventut de Txèkhov condensada.  TEATRE
LLIURE. 22 I 23 DE JULIOL    Writing Ground / Biophony    Partint de la tècnica de la dansa clàssica, el
coreògraf nord-americà Alonzo King ha bastit un nou llenguatge expressiu darrel contemporània. La manera
com aconsegueix imprimir la melodia a les coreografies i la bellesa impecable de les imatges que creen els
ballarins són distintives.  TEATRE GREC. 15 I 16 DE JULIOL    PLÀSTICS    Birdie    Després de rebre el Lleó
de Plata a la Biennal de Venècia, Agrupación Señor Serrano estrena una coproducció internacional i, com és
habitual, multimèdia -amb text, vídeo, so, maquetes i performance - per reflexionar sobre un món que viu
entre dos extrems: la sequera i la catàstrofe natural, lexplotació i el benestar, la fam i la sobrealimentació...
HIROSHIMA. DEL 6 AL 8 DE JULIOL    Teatrocinema    Teatrocinema és una plataforma dartistes multidiciplinaris
xilens que integren diferents llenguatges: teatre, cinema i còmic. Presenten dues històries: La contadora de
películas i Historia de amor . Com indica el nom, els actors es mouen davant de dues pantalles, que tant
serveixen escenes oníriques com paisatges, amb efectes espectaculars. TEATRE LLIURE. DEL 15 AL 17 DE
JULIOL    El somni de Gulliver    Un antic teatret dautòmats però en versió high tech . Un desplegament
mecànic al servei duna imaginativa versió d Els viatges de Gulliver amb objectes i titelles de Roland Olbeter.
TEATRE LLIURE. DEL 8 AL 10 DE JULIOL    Lempestat    El Grec repesca alguns espectacles que mereixen
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més atenció del públic i un dells és Lempestat , de Jordi Oriol, amb direcció de Xavier Albertí. I repescar és
la paraula exacta perquè en aquesta perversió poètica de La tempesta de Shakespeare i La pesta de Camus
que uneixen via Simfonia número 17 de Beethoven hi plou, incessantment, durant una hora. LA SECA ESPAI
BROSSA. DEL 7 AL 24 DE JULIOL    Daurrodó    El mestre del teatre plàstic, de titelles i màscares, Joan
Baixas, sinspira en lobra de lartista Cildo Meireles. La gran aportació del Cildo és la llibertat, que és duna
radicalitat extrema, diu Baixas.  TNC. DEL 30 DE JUNY AL 10 DE JULIOL    CRÍTICS    Lehman trilogy    Els
banquers i els polítics són els protagonistes de diversos espectacles del Grec ( Hazte banquero , Confessió
dun expresident ). La Lehman trilogy del nou director del Piccolo, Stefano Massini, va ser un boom a Itàlia, i
ja se nha anunciat una versió anglesa a càrrec de Sam Mendes. El retrat de la història del capitalisme a través
de la família Lehman arriba a Barcelona de la mà de Roberto Romei i els homes de negre Ruben de Eguía,
David Verd, Jordi Rico, Òscar Muñoz, Santi Ricard i Jacob Torres.  LA VILLARROEL. DEL 4 AL 31 DE JULIOL
Esplendor    Si enguany un 53% dels artistes del festival són dones és gràcies a obres com la que dirigeix
Carme Portaceli amb un repartiment de luxe: Míriam Iscla, Lluïsa Castell, Laura Aubert i Gabriela Flores. Abi
Morgan (autora de La dama de ferro , Les sufragistes o Shame ) imagina la trobada de quatre dones que
esperen un militar dictador. A mesura que a fora neva més i augmenta la tensió, a dins sincrementa la violència.
TEATRE ROMEA. FINS AL 17 DE JULIOL    Estació Tèrminus    Magda Puyo i Ramon Simó porten tots els
drames actuals al vestíbul duna estació europea. Lobra vol ser un testimoni fictici de la violència que engendra
el sistema a partir dels personatges que shi creuen.  MERCAT DE LES FLORS. DEL 2 AL 5 DE JULIOL    Visió
ardent / Burning vision    El canadenc Tom Bentley-Fisher, director de la Ilíada de les Q-Ars Teatre, torna amb
un espectacle amb quatre actors de cada banda de lAtlàntic (com Anna Güell, Clàudia Benito i Jordi Collet).
Escrita per Marie Clements, lobra ressegueix el camí de lurani fins a la bomba.  MERCAT DE LES FLORS.
DEL 14 AL 17 DE JULIOL    El preu    El segon Arthur Miller de la programació és un duel de germans que es
retroben per desfer-se dels mobles de la família. Amb la pols, també saixecarà la catifa dels records i del preu
que han hagut de pagar per certes coses. Sílvia Munt dirigeix Pere Arquillué, Ramon Madaula, Lluís Marco i
Rosa Renom.  TEATRE GOYA. DEL 6 DE JULIOL AL 7 DAGOST    TESTIMONIALS    Y los huesos hablaron
La catalana Societat Doctor Alonso i la mexicana Teatro de Babel reflexionen sobre un tema que la societat
ha enterrat -o el poder ha manipulat- en favor duna suposada pau social: les desaparicions, tant les de la
Guerra Civil Espanyola com les dels indígenes mexicans.  MUSEU DARQUEOLOGIA DE CATALUNYA. DEL
6 AL 9 DE JULIOL    Claudia    Aquí podríem dir allò tan cinematogràfic de: dels creadors de Nàdia , arriba
Claudia . Teatre documental a partir del testimoni duna filla de desapareguts argentins que va ser criada per
una família de militars i va descobrir-ho als 22 anys. Un cas que reconstrueix al teatre la pròpia noia amb
ajuda de les proves que aporten La Conquesta del Pol Sud.  CCCB. DEL 28 AL 31 DE JULIOL    Port Arthur
Un home ha sigut detingut. Lacusen dhaver provocat un terrible crim. Ell no recorda res. Després de Ruz-
Bárcenas , Jordi Casanovas ha escrit un thriller a partir de la transcripció real dun interrogatori policial. Una
nova oportunitat per comprovar com la realitat és material per a la ficció, com pot generar-nos milers de
preguntes i com pot inquietar els espectadors, diu.  CCCB. DEL 13 AL 24 DE JULIOL    Cuando vuelva a casa
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La història parteix dun fet real: el pare del director argentí Mariano Pensotti, un militant revolucionari dels 70,
enterra a casa dels seus pares objectes que poden ser comprometedors. 40 anys després, els nous inquilins
de la casa els troben. Lhome es confronta amb el seu passat i busca don surt un dels objectes. Pensotti signa
aquest muntatge sobre larqueologia personal i la transformació vital.  TEATRE LLIURE. DEL 25 AL 27 DE
JULIOL    MDLSX    Sílvia Calderoni és un ésser androgin que ha viscut aquesta realitat tota la vida. A MDLSX
es despulla per explicar la seva experiència, amb textos de temàtica queer , de la mà dEnrico Casagrande i
Daniela Nicolò (Motus). Una sessió de DJ i VJ contra els estereotips de gènere.  MERCAT DE LES FLORS.
20 I 21 DE JULIOL          Més continguts de
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Grec Festival, 40 anys al servei de la gent

Dimecres, 29 de juny de 2016

Barcelona celebra aquest 2016 quaranta juliols de Grec. Una quarantena d'anys d'ebullició artística amb
teatre, dansa, música i circ des que l'any 1976 es posessin els fonaments d'un festival que ha anat creixent.
Amb l'impuls inicial d'oferir art popular per a tots els públics, el Grec Festival reivindica, quatre dècades després,
la seva vitalitat i una mirada inquieta, arrelada als temps que vivim. De l'1 al 31 de juliol, un total de 141
propostes una vintena més que en la darrera edició reflexionaran sobre el conflicte, les formes del poder i la
dona, eixos centrals amb l'accent posat, més que mai en els darrers anys, en el risc.  Ramon Simó, director
del festival, subratllava en la recent presentació davant la premsa, l'aposta "per un teatre al servei de la gent
i del poble i que ajudi a entendre millor la societat". Amb aquesta premissa, l'organització del certamen ha
buscat espectacles que "ajudin a fer un petit canvi en la nostra manera de mirar el món" a través d'una
enriquidora "confrontació d'idees i un diàleg proactiu". Conceptes com "confrontació, contemporaneïtat i
hibridació" sostenen un teixit musculós i ple de bones propostes.   En aquest sentit, peces d'un innegable pes
polític són part de la programació, amb un viratge social que mira sense manies a l'esquerra i on destaquen
Lehman Trilogy , Esplendor , El preu , MDLSX , Farsa o El bon pare . Del cartell de 2016, també cal assenyalar
obres com La força oculta , de l'imprescindible Ivo van Hove; Platonov de Txèhov amb direcció de Luk Perceval;
Ciutat de vidre , muntatge que va guanyar el Premi Adrià Gual 2015 amb direcció de Ricard Soler i Mallol, i
F.R.A.U. , premi Quim Masó 2015, que interpretarà el poemari Quadern del frau , d'Albert Balasch.   [embedded
content]    Arthur Miller i "Les bruixes de Salem", peça inaugural  La peça que inaugurarà oficialment el certamen
al Teatre Grec és una de les grans obres d'Arthur Miller, Les bruixes de Salem , amb un repartiment encapçalat
per Lluís Homar, dirigit pel fundador de la companyia Animalario, Andrés Lima, i amb la traducció al català
d'Eduardo Mendoza. Abans, però, la plaça Margarida Xirgu viurà el tret de sortida oficiós amb una gran festa
protagonitzada per l'Orquestra Plateria , aquest dijous 30 de juny, que vol celebrar 40 anys de trajectòria a la
seva ciutat de balls, alegries i copes.   En total, el Grec 2016 tindrà 45 produccions pròpies i coproduccions,
i set coproduccions internacionals. El pes tornarà a ser, a parts iguals, pel teatre (48 espectacles) i la música
(47), amb 16 peces de dansa i 8 de circ. Entre les estrenes catalanes trobem Yo Feuerbach , de Tankred
Dorst, en versió de Jordi Casanovas; La note d'à côté , retrat musical del Baró de Maldà en clau de cabaret;
Daurrodó de Joan Baixas i Cildo Meireles; Esplendor , dirigit per Carme Portacelli; o Estació Tèrminus , una
aproximació a la violència tolerada de la mà de Magda Puyo i del director Ramon Simó.   El cartell també
inclou espectacles que ja han estat estrenats o estan en gira com L'Empestat de Jordi Oriol i direcció de Xavier
Albertí; El cor de les tenebres de Teatro de los Sentidos; Port Arthur dirigida per Jordi Casanovas; i Conillet
de Marta Galán i direcció de Marc Martínez. Noms destacats en dansa seran Cesc Gelabert amb Escrit en
l'aire ; la companyia Roberto G. Alonso amb La fragilitat dels verbs transitius i els Brodas Bros i Brincadeira
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amb Brincabros .     Obres gratuïtes a la plaça Margarida Xirgu   Celebrant l'edició número quaranta del Grec
Festival de Barcelona, la plaça de Margarida Xirgu acull tot de propostes obertes i gratuïtes que van de les
actuacions de l'Orquestra Plateria amb motiu del seu 40 aniversari (30 de juny) i de Chico Trujillo (31 de juliol),
a l'espectacle de dansa (i futbol!) La Partida (21 i 22 de juliol) de la Companyia Vero Cendoya o les propostes
de La Central del Circ (7 i 8 de juliol).   Aquest espai també serà escenari d'una instal·lació artística de Jordi
Galí i la Compagnie Arrangement Provisoire que, el 5 de juliol. Com és habitual, els Jardins del Teatre Grec
tornaran a acollir durant tot el mes concerts de petit format amb artistes emergents de l'escena musical
catalana.      Fragment de la imatge promocional de «Les bruixes de Salem» Foto: David Ruano
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El Grec celebra el 40è aniversari amb l'Orquestra Plateria

Dijous, 30 de juny de 2016

Avui comença a la plaça de Margarida Xirgu la programació especial del Grec Festival de Barcelona dedicada
a celebrar ledició número 40 amb un concert de lOrquestra Plateria, que també celebra el seu 40è anniversari.
LOrquestra Plateria estarà acompanyada de bons amics amb els quals ha coincidit durant aquests anys,
com  Joan Manuel Serrat, Manel Fuentes, Jordi Batiste, Rafalito Salazar, Quino Béjar, Joan Garriga o els
Derrumband.    Estrena del Grec amb Les Bruixes de Salem    El Grec Festival de Barcelona vol celebrar el
40 aniversari de la mà dun dels dramaturgs fonamentals del segle XX, Arthur Miller, amb Les bruixes de Salem
-traducció al català dEduardo Mendoza. Sota la direcció dAndrés Lima i Lluís Homar encapçala el repartiment
de lespectacle inaugural davui al Teatre Grec.    Aquest any el festival programa 45 produccions pròpies i
coproduccions, i 7 coproduccions internacionals. Per gèneres, la programació ofereix 48 espectacles de teatre,
47 de música, 16 de dansa i 8 de circ. El Grec Festival de Barcelona prepara un mes de juliol ple de grans
noms i estrelles emergents del teatre, el circ i la dansa. Figures de lescena local i del panorama internacional
del màxim interès coincideixen en el Grec del 40 aniversari.    El teatre local, internacional i combatiu hibrida
disciplines    Les bruixes de Salem , dArthur Miller, obre ledició de 2016 del festival (Teatre Grec; 1-5 juliol).
Però no serà lúnica producció teatral local dun festival que acollirà des de propostes de la màxima avantguarda
com  Afasians -The last conference , de loscorderos·sc i Za! (2-5 de juliol; Mercat de les Flors) a propostes
tan lligades a la realitat política, econòmica i social com ara  Hazte banquero , sobre el cas de les targetes
black , (5-7 de juliol; Teatre Poliorama),  Confessió dun expresident , de Davide Carnevali (1-31 de juliol; Club
Capitol) o  Lehman Trilogy   (4-31 de juliol; La Villarroel), el text sobre el banc que va desfermar la crisi
econòmica de 2008 i la família que el va fundar, per esmentar-ne només algunes.    El TNC acollirà És  Daurrodó
(30 de juny-10 de juliol), una producció local que fon el teatre i el món de les arts plàstiques. El muntatge de
Joan Baixas posa en escena el món de lartista contemporani brasiler Cildo Meireles. Lobra és un bon exemple
dhibridació de disciplines, un dels eixos dun festival que també ens parlarà sobre el conflicte en peces com
ara  Estació Tèrminus  (Mercat de les Flors, del 2 al 5 de juliol), un muntatge de Magda Puyo i Ramon Simó
sobre la violència i sobre lEuropa del nostre temps.    Coproduccions transnacionals    El Grec 2016 inclou
coproduccions amb festivals i teatres berlinesos com el teatre musical experimental d Oficina per a una vida
postidèntica   (5 i 6 de juliol; Mercat de les Flors) a produccions catalanocanadenques com   Visió Ardent /
Burning Vision  (14-17 de juliol; Mercat de les Flors). Ivo van Hove i la companyia Toneelgroep Amsterdam
porten a escena la novel·la del neerlandès Louis Couperus  De stille kracht (La força oculta).  Lobra narra  una
història sobre Orient i Occident que, els dies 2 i 3 de juliol, farà ploure a bots i barrals sobre lescenari del
Teatre Lliure Montjuïc.    El director flamenc Luk Perceval i la companyia NT Gent mostraran la seva visió de
la peça de Txékhov  Platonov (Teatre Lliure Montjuïc; 22 i 23 de juliol), mentre que una altra companyia
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europea, els italians Motus, representaran una obra sobre la transexualitat:  MDLSX  (Mercat de les Flors, 20
i 21 de juliol). La companyia xilena Teatrocinema combina els llenguatges del teatre, el cinema i el còmic a
La contadora de películas  (Teatre Lliure, 15 i 16 de juliol) i  Historia de amor   (Teatre Lliure, 17 de juliol).  També
Mariano Pensotti certifica amb el Grupo Marea el bon estat de lescena argentina amb Cuando vuelva a casa
voy a ser otro  (Teatre Lliure Montjuïc; 25-27 de juliol).    Kibbutz Contemporary Dance Company, la més
esperada    Kibbutz Contemporary Dance Company és el plat fort del festival en el capítol de dansa. La
companyia portarà al Teatre Grec (8 i 9 de juliol) If At All de Rami Beer  La coreografia remmemora la figura
de Yehudit Arnon, la ballarina de Checoslovaquia que durant la II Guerra Mundial va sobreviure als camps
dextermini nazis malgrat haver-se negat a ballar per als seus captors. Un cop a fora, la ballarina es va instal·
lar al kibutz Gaaton (Galilea), on va fundar el centre de dansa don surten les creadores de l International
Dance Village , on conviuen centenars de ballarins de diferents disciplines i nacionalitats. If At All , és la
celebració de la vida en comú.    Al mateix escenari, els dies 15 i 16 de juliol, el nord-americà Alonzo King,
demostrarà per què està considerat un dels grans renovadors del ballet, amb les coreografies  Writing Ground  i
Biophony , interpretades per la seva companyia, lAlonzo King Lines Ballet.    Cie 111 i el director descena
Aurélien Bory tornen al festival per retratar el conflicte duna ballarina flamenca entre el seu món interior i el
món real a  Questcequetudeviens?  (Mercat de les Flors; 13 i 14 de juliol). També el coreògraf Cesc Gelabert,
lautor i artista plàstic Valère Novarina i el director Moisès Maicas barregen dansa i paraules a  Escrit en laire
al Teatre Lliure Montjuïc (8 i 10 de juliol). Per la seva banda, els ballarins i coreògrafs Andrés Corchero i Oguri
tornaran a coincidir a  Return to Absence  (1-3 de juliol; Hiroshima).    Petites joies de circ    El circ segueix
sent una disciplina imprescindible en el Grec Festival de Barcelona que, enguany, acull novament la companyia
francesa Adrien M i Claire B. Ja en espectacles anteriors havien fet incursions en el món del circ però, aquest
cop, els ballarins i ballarines de  Le mouvement de lair   (Mercat de les Flors; 8-10 de juliol) travessen una
escenografia creada de manera digital. També destaquen Aneckxander   (Mercat de les Flors, 7-9 de juliol),
que combina amb saviesa i una gran voluntat de renovació els llenguatges del circ i la dansa; noves propostes
de la companyia Rhum & Cia, que del 20 al 24 de juliol presenta  Rhumia   al Teatre Lliure Montjuïc i el nou
projecte de Leandro Mendoza amb el Teatro Sánchez Aguilar de lEquador, Guadual  (Mercat de les Flors;
28-30 de juliol).     Recomana.cat, el nou espai per comentar el Grec    Enguany, per primer cop, es podran
publicar les impressions sobre els espectacles programats i comparar-los amb els crítics de la plataforma on
line  Recomana.cat . La pàgina web aplega bona part de les crítiques que apareixen a les cartelleres catalanes,
oferint als professionals de la crítica un aparador més enllà del tradicional suport imperés.    La plataforma
safegeix enguany a la programació del festival, proposant als espectadors i espectadores una fórmula per
establir contacte directe, de manera distesa, amb els crítics i crítiques de la ciutat. Del 3 al 23 de juliol, cada
diumenge a la tarda al bar del Mercat de les Flors, dos crítics de Recomana.cat estaran disponibles per parlar
dels espectacles amb el públic.    Així, sota la coordinació de Juan Carlos Olivares, el 3 de juliol podreu parlar
amb Francesc Massip i José Carlos Sorribes; el 10 de juliol, amb Santi Fondevila i Montse Otzet; el 17 de
juliol, amb Andreu Gomila i Xavi Pardo; i el dissabte, 23 de juliol, amb Ramon Oliver i Carmen del Val.    (Aquest
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article que llegiu es publica gràcies als subscriptors voluntaris, que amb el seu suport econòmic i periodístic
són la clau perquè VilaWeb us arribi cada dia. Si podeu contribuir amb una petita quota a fer de VilaWeb un
mitjà encara més independent i de més qualitat, us demanem que us apunteu en aquesta pàgina .)
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Iu van Hove torna al Festival Grec amb una paradoxa sobre el colonialisme
europeu

Dijous, 30 de juny de 2016

Sílvia Munt desplega per primera vegada 'El preu', d'Arthur Miller, en català   BARCELONA 30 (EUROPA
PRESS)   El director belga establert en Amsterdam Iu van Hove tornarà aquest cap de setmana al Festival
Grec de Barcelona amb la proposta 'La força oculta' ('De stille kracht'), adaptació de l'autor fundacional holandès
Luois Couperus, a càrrec de la seva companyia Toneelgroep Amsterdam, en un text que constitueix una
paradoxa sobre el colonialisme europeu i que és una peça "van Hove en estat pur".    Segons ha explicat en
roda de premsa aquest dijous el director del Grec, Ramon Simó, la companyia arribarà aquest divendres a la
ciutat, i representarà aquest espectacle dissabte i diumenge amb el llenguatge de Van Hove "portat a l'extrem"
i una escenografia sobre la qual aparentment no succeeix res però que és una verdadera obra d'enginyeria
--en les seves taules es deslliga un monsó amb milers de litres d'aigua--, ha dit.    La novel·la de Couperus
versa sobre les colònies holandeses a Indonèsia i tracta sobre el contrast i la crisi que va suposar intentar
imposar la cultura europea a l'altra banda del món, amb una metàfora, segons Simó, encarnada en el piano
que es porta una ciutadana europea per civilitzar als locals: "El piano acaba podrit per la humitat. Si no hi ha
pianos de fusta europea a Indonèsia és per alguna cosa".     D'altra banda, Sílvia Munt portarà al Grec la
primera versió en català d''El preu', d'Arthur Miller, "bona, magnànima i devastadora", i amb Rosa Renom,
Ramon Madaula, Pere Arquillué i Lluís Marco en el repartiment.    "Venim del crac del 2008 que ha destrossat
a famílies senceres i no ha fet falta actualitzar aquesta obra perquè té una vigència absoluta", ha dit Munt,
que ha concretat que la peça tracta sobre la supervivència a aquestes situacions.   RAMON SIMÓ, EN LA
DIRECCIÓ   Simó dirigirà al costat de Magda Pueyo l'aproximació a les violències contemporànies 'Estació
Tèrminus', que es desenvolupa en una estació de trens europees i toca assumptes com la violència masclista,
la jihad i la violència econòmica i política.    "Explica quina realitat observem i obviem, i es veu que hem pactat
viure en violència en un pacte inconscient", ha dit Puyo sobre com els familiars i veïns silencien la violència
de gènere, o els europeus callen davant de la violència dels països en guerra, evidenciant la mentida de la
política de la solidaritat.    Amb un llenguatge que intenta ser molt directe, el públic és còmplice del
desenvolupament de l'obra, amb el qual els intèrprets interactuen, en una lectura molt política perquè, per a
Pueyo, el teatre "o és polític, o no és".   SIMONA LEVI   L'activista i promotora de l'acusació popular contra
Rodrigo Rato pel cas de Bankia, Simona Levi, desplegarà 'Fes-te banquer', que posa al descobert, amb grans
dosis d'humor, com polítics i banquers van convertir Bankia en un lloc de saqueig d'acord amb gairebé 8.000
correus reals del cas en els quals no es parla de crisis, sinó de retribucions, i on les majors preocupacions
són trobar una bona afegeixi de vi per a un consell d'administració.    "Necessitem que aquesta història es
conegui i mantenir-la activa perquè institucions judicials i periodístiques siguin conscients que no poden fer
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entre bambolines el que vulguin", ha dit Levi davant del tancament de la instrucció del cas aquest any, i abans
que comenci el judici oral el 2017.    En la mateixa línia, el també italià Roberto Romei portarà al Grec la
'Lehman Trilogy', de Stefano Massini, en una resposta als qui es pregunten "com hem arribat fins aquí?", amb
una clara resposta que la crisi ve de fa 150 anys de la mà d'una nova forma de capitalisme.    Finalment, entre
les pròximes propostes del festival està l'espectacle de dansa 'Afasians', de Los Corderos i Za!, amb la història
d'una tribu, els 'afasians', que ve d'una dimensió paral·lela i dóna una conferència sobre física quàntica i
avenços científics.
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Grec'16. La força oculta de Toneelgroep Amsterdam, lIvo en estat pur

Dijous, 30 de juny de 2016

La Toneelgroep Amsterdam i el seu director Ivo van Hove ja són imprescindibles al Grec. Des d'aquelles
Tragèdies Romanes del 2013, en què ens van concedir el privilegi de sopar' dalt l'escenari amb una colla de
banquers, polítics i altres corruptes, que cada any esperem a veure què ens portaran. Les Tragèdies... tenien
una durada de 6 h; el 2014 vam disfrutar durant 4 h amb The Fountainhead (La deu) . I l'any passat, volent
ser més senzills , ens van oferir el topCocteau: La voix humaine . Però enguany, segons en Ramon Simó
director del Grec- que ens ha fet el titular, "coneixerem l'Ivo en estat pur, amb el seu llenguatge, ja peculiar,
portat a l'extrem." Ens porta un text de Louis Couperus: The stille kracht (La força oculta)  "una obra d'enginyeria"
que, i ara ve el drama, només podrem veure els dies 2 i 3 de juliol al Lliure. Això si, a la Sala Gran de Montjuïc.
(entrades a: https://grecfestival.koobin.com/laforcaoculta?idioma=CA&_ga=1.4225907.19154 17680.1466602463.
Va, que és un moment!)  Ja teniu les entrades? Doncs seguim. L'argument és la dramatització d'una novel·la
de Louis Couperus (1863-1923), considerat "pare de les lletres neerlandeses i un gran novel·lista" . La història
transcorre a Java (Indonèsia), quan era una colònia holandesa. "Ens parla de la crisi que suposa el contrast
de cultures, en un moment en què els holandesos pretenen implantar la cultura europea a l'altra banda del
món" , explica Simó. El governador Otto van Oudijck controla l'illa de Java. És sensible a la cultura local, però
està convençut de la seva superioritat com a europeu sobre els pobles que governa. Coneixerem també una
dona que hi va a civilitzar indonesis amb un piano, convençuda que seran sensibles a la música. "Però no és
perquè si que no hi ha pianos. Als pocs dies comença a estar atacat per la humitat i se l'acaben menjant els
corcs" , diu Simó.   "Sens dubte, el mateix clima ja té a veure amb les grans diferències entre Orient i Occident,
el deteriorament del piano és una metàfora de tot el que passa" , reflexiona Simó. Per dibuixar-ho bé, tot
transcorre en el context d'un Montsó per al que la companyia ha emprat 70.000 litres d'aigua. "És un espectacle
gegant en tots els sentits. Recreen el Montsó sense traves, tant, que sembla un espectacle cinematogràfic.
Però ho veurem en teatre!"   Una proposta més d'aquest Grec que furga en problemes humans i polítics encara
avui no resolts, com, en aquest cas, la crisi del contrast de les cultures i la pregunta final: qui adoctrina a qui?
Espectacle en holandès, subtitulat en català. Durada: 120 minuts.   SOBRE IVO VAN HOVE I LA
TONEELGROEP AMSTERDAM  És des del 2001 director general de Toneelgroep Amsterdam. Va començar
la seva carrera com a director d'escena l'any 1981 amb peces escrites per ell mateix (Ziektekiemen, Geruchten).
Com a director de Toneelgroep Amsterdam (Grup de Teatre d'Amsterdam) ha coordinat produccions al Festival
d'Avinyó, el Ruhrtriennale Bochum, el Holland Festival, el Theater der Welt d'Alemanya i el Wiener Festwochen
de Viena, i ha treballat també a Londres, Lisboa, París, Zuric, Munic, Berlín, Moscou i Nova York.   Al Toneelgroep
Amsterdamv ha dirigit Àngels a Amèrica, de Tony Kushner, la marató teatral de les Tragèdies Romanes,
basades en l'obra de Shakespeare, Opening Night, de John Cassavetes, Rocco i els seus germans, de Luchino
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Visconti, Teorema, basada en l'obra de Pier Paolo Pasolini (en col·laboració amb la Ruhrtriennale), Antonioni
Project, de Michelangelo Antonioni, Crits i murmuris, d'Ingmar Bergman, La voix humaine, de Jean Cocteau,
Trilogia della Villeggiatura, de Carlo Goldoni, The Russians! (Platonov meets Ivanov), adaptació de Tom Lanoye
de les obres de Txèkhov i Husbands, de John Cassavetes i altres. Van Hove ha rebut molts guardons, entre
els quals dos Obie Awards per a la millor producció d'una producció off-Broadway a Nova York (per More
Stately Mansions i Hedda Gabler ), el premi East Flanders Oeuvre Prize (1995), el Theatre Festival Prize
(1996) i l'Archangel Award al Festival d'Edimburg (1999).   Fou nomenat Cavaller de l'Ordre de les Arts i les
Lletres a França l'any 2004. L'any 2007 va rebre el Prijs van de Kritiek als Països Baixos, un premi atorgat
pels crítics teatrals. El 2008 també va rebre el Prosceniumprijs, un premi teatral holandès, juntament amb Jan
Versweyveld. El 2014 va merèixer el Doctorat Honoris Causa per la Universitat d'Anvers.   En el repertori
guardonat del Toneelgroep Amsterdam trobem les Tragèdies Romanes i The Taming of the Shrew, de
Shakespeare, Àngels a Amèrica, de Tony Kushner, Escenes d'un matrimoni, d'Ingmar Bergman, i Opening
Night i Husbands de John Cassavetes.   Toneelgroep Amsterdam presenta teatre contemporani de talla
internacional produït des de la seva seu local, l'Amsterdam Stadsschouwburg. És la companyia de repertori
més important dels Països Baixos, i ocupa un lloc preeminent en l'escena cultural internacional de la capital
holandesa. Amb una mitjana anual de 20 obres teatrals i un total d'unes 350 actuacions anuals, la companyia
té un públic de 100.000 espectadors l'any. Toneelgroep Amsterdam està associada a artistes com Krzysztof
Warlikowski, Christoph Marthaler, Wim Vandekeybus, Johan Simons, Thomas Ostermeier i Grzegorz Jarzyna
i opera internacionalment amb organitzacions com el Holland Festival, NTGent, els centres d'art belgues
d'Anvers i Gant, el Wiener Festwochen, el RuhrTriennale, el Festival d'Avignon, la Brooklyn Academy of Music,
el Lincoln Centre Festival New York, el Festival Transamérique Montréal, el Barbican London, el Schaubühne
Berlin i el Münchner Kammerspiele.
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6 espectacles del Grec que us entraran pels ulls [VÍDEO]

Divendres,  1 de juliol de 2016

Pel Festival Grec 2016 passaran alguns dels creadors escènics contemporanis més punyents i sorprenents.
Espectacles d'una gran força visual. I us oferim sis vídeos de sis espectacles que, d'entrada, us fliparan. Aquí
van:    1. La força oculta    [embedded content]   Publicat poc abans de la mort de l'artista aquest mateix any,
el videoclip del tema de David Bowie 'Lazarus' va posar Ivo van Hove al mapa de l'star-system cinematogràfic
i li ha donat una projecció que pocs directors teatrals arriben a tenir. Ell ja era, però, un nom fonamental del
teatre contemporani, com saben els espectadors del Grec, a qui va endinsar en l'univers shakespearià amb
les seves Tragèdies romanes, va fascinar amb l'imaginari visual de 'La deu (The Fountainhead)' i va emocionar
amb la seva visió íntima de 'La veu humana'. Ara Van Hove ens descobreix l'obra d'un dels grans de la literatura
holandesa. És Louis Couperus (1863-1923), autor d'una novel·la visionària sobre l'enfrontament entre dues
cultures irreconciliables: Orient i Occident. La història té com a escenari Java, on el governador Otto van
Oudijck controla fermanent la seva província. És sensible a la cultura local, però està convençut de la seva
superioritat com a europeu sobre els pobles que governa.    2. MDLSX    [embedded content]   Silvia Calderoni,
l'única intèrpret d'aquest muntatge, treballa amb Motus des del 2005, amb la qual ja va passar pel Grec en
les edicions de 2009 i 2012. Els qui van veure en acció aquesta innovadora companyia ja saben dels seus
codis escènics, nascuts de la hibridació i la barreja de llenguatges diversos. Aquest cop fan servir textos de
la literatura de gènere, assajos i novel·les de temàtica queer (de Judith Butler a Paul B. Preciado), música i
abundants recursos audiovisuals, en una ficció on les barreres entre el material autobiogràfic de la protagonista
i la ficció escènica s'esvaeixen.    3. La contadora de películas    [embedded content]   Els llenguatges més
diversos es combinen en aquesta adaptació a l'escena de la novel·la homònima d'Hernán Rivera Letelier, una
proposta diferent de tot el que estem acostumats a veure. Els actors i actrius es mouen entre dues pantalles
transparents sobre les quals es projecten imatges, de manera que el cinema, el teatre i una música composta
especialment per a l'espectacle es converteixen en els instruments que fa servir la companyia per explicar-
nos una història.    4. Le mouvement de l'air    [embedded content]      Nova producció d'Adrien M i Claire B,
companyia que l'any passat, amb les peces 'Hakanaï' i 'Cinématique', ja va mostrar al públic barceloní les
moltes possibilitats que ofereixen al món de l'escena les tecnologies digitals. Si ja aleshores feien petites
incursions en el món del circ, ara hi tornen convertint els ballarins protagonistes en acròbates capaços de
volar i travessar, així, un paisatge oníric recreat electrònicament i gairebé convertit en un personatge més.
5. If At All    [embedded content]   Yehudit Arnon és el nom d'una ballarina nascuda a l'antiga Txecoslovàquia
que durant la Segona Guerra Mundial va sobreviure als camps d'extermini nazis, tot i haver-se negat a ballar
per als seus captors. Anys després de la guerra es va instal·lar al kibbutz Ga'aton, a Galilea, on va fundar un
centre de dansa i va ser una de les creadores de l'International Dance Village. Allà viuen i treballen un centenar
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de ballarins de nacionalitats diverses. I hi té la seu la Kibbutz Contemporary Dance Company, dirigida pel
coreògraf Rami Beer. La personalitat de Beer, que va treballar amb Yehudit Arnon des de la infantesa, amara
tota la companyia, que només interpreta les seves creacions, com ara aquesta 'If At All'.    6. Platonov
[embedded content]   Txékhov va escriure amb només 18 anys aquesta peça teatral, que prenia la forma d'un
experiment escènic de prop de vuit hores de durada. El director flamenc Luk Perceval n'ha fet una condensació
en la qual ha suprimit la meitat dels personatges. En la seva versió, nou actors i un pianista encarregat de fer
un comentari musical de les escenes ens mostren uns personatges solitaris i el que cadascun espera de
l'amor. Tot comença amb un Platonov a punt de suïcidar-se, una modificació de la versió original de l'obra, en
la qual l'assassina un personatge femení.   
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'La força oculta', espectacular duelo entre Oriente y Occidente

Divendres,  1 de juliol de 2016

El aclamado director holandés Ivo Van Hove presenta su última creación en el Teatre Lliure Viernes, 1 de julio
del 2016 - 20:07 CEST El aclamado director holandés Ivo Van Hove regresa al Grec, este sábado y domingo,
con 'De stille kracht' (La força oculta). Una impactante escenografía traslada al espectador a la isla de Java
en pleno monzón para entender mejor el eterno conflicto entre los Oriente y Occidente. Basada en la novela
homónima de Louis Couperus (1863-1923), que vaticinó la imposibilidad de mantener el sistema colonial, la
obra retrata el choque de dos culturas, de dos mundos condenados a no entenderse mientras una se considere
superior.  Tras sorprender con creaciones tan distintas como 'Tragèdies Romanes', 'The Fountainhead' y 'La
Voix Humaine', Van Hove vuelve con un montaje lleno de sorpresas donde la cultura ancestral se enfrenta al
pensamiento racional. La fuerza oculta del título es un poder que no se rige por la lógica occidental. Se trata
de una fuerzar invisible que se materializa a través de la corrosión de los elementos y de los personajes
principales.  ENCRUCIJADA EXISTENCIAL   La obra tiene como protagonista al gobernador holandés de
una provincia, Otto van Oudijck, un hombre competente que mantiene buenas relaciones con todo el mundo
hasta que estalla un conflicto con uno de los príncipes locales. En paralelo, su vida familiar se empieza a
desmoronar. Su mujer descuida sus obligaciones para entregarse a sus amantes y sus hijos se alejarán de
su estricta influencia, cautivados por el entorno y sus gentes.   Para Van Hove, 'La força oculta' muestra la
encrucijada de personas a caballo entre el siglo XIX y XX. Aunque fue escrita en 1900, los conflictos que
retrata están en la base de muchos problemas actuales. "Coperus nos muestra personas que se despiden
de viejas certezas y aprenden a hacer frente a un mundo nuevo y lleno de preguntas sin respuesta", ha dicho
el director. Y destaca que la obra no esconde todo aquello que oculta la sociedad occidental tras la fachada
de la civilización: sexo explícito, adulterio, pedofilia, incesto e histeria.  Ocho actores interpretan el montaje.
En él la música de Harry Wit juega un papel tan importante como la increíble escenografía de Jan Versweyveld.
Un gran piano de cola destaca en ella junto con una pared tapizada con instrumentos de percusión. Al sonido
ordenado del teclado, símbolo de la cultura del Viejo Continente, se contrapone el sonido en directo de los
tambores y gongs orientales, que irán ganando terreno a medida que avance la obra.
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El xoc de civilitzacions del director de l'últim videoclip de David Bowie al
Festival Grec

Dissabte,  2 de juliol de 2016

Informatius Catalunya Ràdio    El director belga Ivo van Hove, molt popular des que va dirigir l'últim videoclip
de David Bowie "Lazarus", retrata el xoc entre Orient i Occident a "La força oculta", un muntatge espectacular
que fins i tot recrea un monsó a l'escenari. L'espectacle, basat en una coneguda novel·la holandesa, es pot
veure aquest cap de setmana al Teatre Lliure de Montjuïc, dins el Festival Grec de Barcelona. Ens fa cinc
cèntims de l'espectacle la Montse Mas.       Anterior  Següent    VÍDEOS DEL PROGRAMA
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6 espectacles del Grec que us entraran pels ulls

Dissabte,  2 de juliol de 2016

Pel Festival Grec 2016 passaran alguns dels creadors escènics contemporanis més punyents i sorprenents.
Espectacles d'una gran força visual. I us oferim sis vídeos de sis espectacles que, d'entrada, us fliparan. Aquí
van:    1. La força oculta    [embedded content]   Publicat poc abans de la mort de l'artista aquest mateix any,
el videoclip del tema de David Bowie 'Lazarus' va posar Ivo van Hove al mapa de l'star-system cinematogràfic
i li ha donat una projecció que pocs directors teatrals arriben a tenir. Ell ja era, però, un nom fonamental del
teatre contemporani, com saben els espectadors del Grec, a qui va endinsar en l'univers shakespearià amb
les seves Tragèdies romanes, va fascinar amb l'imaginari visual de 'La deu (The Fountainhead)' i va emocionar
amb la seva visió íntima de 'La veu humana'. Ara Van Hove ens descobreix l'obra d'un dels grans de la literatura
holandesa. És Louis Couperus (1863-1923), autor d'una novel·la visionària sobre l'enfrontament entre dues
cultures irreconciliables: Orient i Occident. La història té com a escenari Java, on el governador Otto van
Oudijck controla fermanent la seva província. És sensible a la cultura local, però està convençut de la seva
superioritat com a europeu sobre els pobles que governa.    2. MDLSX    [embedded content]   Silvia Calderoni,
l'única intèrpret d'aquest muntatge, treballa amb Motus des del 2005, amb la qual ja va passar pel Grec en
les edicions de 2009 i 2012. Els qui van veure en acció aquesta innovadora companyia ja saben dels seus
codis escènics, nascuts de la hibridació i la barreja de llenguatges diversos. Aquest cop fan servir textos de
la literatura de gènere, assajos i novel·les de temàtica queer (de Judith Butler a Paul B. Preciado), música i
abundants recursos audiovisuals, en una ficció on les barreres entre el material autobiogràfic de la protagonista
i la ficció escènica s'esvaeixen.    3. La contadora de películas    [embedded content]   Els llenguatges més
diversos es combinen en aquesta adaptació a l'escena de la novel·la homònima d'Hernán Rivera Letelier, una
proposta diferent de tot el que estem acostumats a veure. Els actors i actrius es mouen entre dues pantalles
transparents sobre les quals es projecten imatges, de manera que el cinema, el teatre i una música composta
especialment per a l'espectacle es converteixen en els instruments que fa servir la companyia per explicar-
nos una història.    4. Le mouvement de l'air    [embedded content]      Nova producció d'Adrien M i Claire B,
companyia que l'any passat, amb les peces 'Hakanaï' i 'Cinématique', ja va mostrar al públic barceloní les
moltes possibilitats que ofereixen al món de l'escena les tecnologies digitals. Si ja aleshores feien petites
incursions en el món del circ, ara hi tornen convertint els ballarins protagonistes en acròbates capaços de
volar i travessar, així, un paisatge oníric recreat electrònicament i gairebé convertit en un personatge més.
5. If At All    [embedded content]   Yehudit Arnon és el nom d'una ballarina nascuda a l'antiga Txecoslovàquia
que durant la Segona Guerra Mundial va sobreviure als camps d'extermini nazis, tot i haver-se negat a ballar
per als seus captors. Anys després de la guerra es va instal·lar al kibbutz Ga'aton, a Galilea, on va fundar un
centre de dansa i va ser una de les creadores de l'International Dance Village. Allà viuen i treballen un centenar
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de ballarins de nacionalitats diverses. I hi té la seu la Kibbutz Contemporary Dance Company, dirigida pel
coreògraf Rami Beer. La personalitat de Beer, que va treballar amb Yehudit Arnon des de la infantesa, amara
tota la companyia, que només interpreta les seves creacions, com ara aquesta 'If At All'.    6. Platonov
[embedded content]   Txékhov va escriure amb només 18 anys aquesta peça teatral, que prenia la forma d'un
experiment escènic de prop de vuit hores de durada. El director flamenc Luk Perceval n'ha fet una condensació
en la qual ha suprimit la meitat dels personatges. En la seva versió, nou actors i un pianista encarregat de fer
un comentari musical de les escenes ens mostren uns personatges solitaris i el que cadascun espera de
l'amor. Tot comença amb un Platonov a punt de suïcidar-se, una modificació de la versió original de l'obra, en
la qual l'assassina un personatge femení.   
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El vocabulari del Grec 2016

Diumenge,  3 de juliol de 2016

El vocabulari del Grec 2016De stille kracht (La força oculta) La programació del Grec 2016 és, segurament,
la que té el component de risc més gran de lúltima dècada. I això ens emociona. Però potser cal un vocabulari
bàsic per entrar-hi de debò. Hi ha 140 espectacles! Avantguarda Aquest Grec és el del teatre davantguarda,
sobretot barceloní. Agrupación Señor Serrano, Ernesto Collado, Sonia Gómez, Joan Baixas, loscorderos,
Simona Levi... Teatre sense sofàs, dacció, performàtic i musical. Amb els temes davui dia: els sentiments, la
immigració, la justícia, la corrupció... Comiat Ramon Simó dirigeix aquest juliol el seu últim (probablement) i
cinquè Grec i serà el primer en el qual podrem veure un espectacle dirigit per ell. Lobra és de creació, entre
ell i Magda Puyo. Es titula Estació Tèrminus i és una reflexió sobre la violència. Simó ha complert la seva
promesa: poc Shakespeare i molta contemporaneïtat. Bravo! Coproducció El Grec és la màquina que mou
les arts escèniques daquest país. Enguany ha coproduït amb Focus, Bitò Produccions, Fira Tàrrega, TNT...
Però també amb teatres i festivals francesos, alemanys, belgues, canadencs i equatorians. Això el fa gran.
Hibridació Hi ha molts espectacles del Grec que no són ni dansa, ni teatre, ni circ. Són híbrids que fan servir
diferents llenguatges, com Return to absence, Hazte banquero, Oficina per a una vida postidèntica, F.R.A.U.,
Birdie i 'Aneckxander', entre molts daltres. Això és el que sestà fent arreu del món. Llatinoamericà La presència
de largentí Mario Pensotti, amb Cuando vuelva a casa voy a ser otro, i dels xilens Teatrocinema, amb Historia
de amor i La contadora de películas, ens obre la porta a un continent que està donant molta volada al teatre
i està transformant lart dexplicar històries. Hi ha vida més enllà de Daniel Veronese. Polític Fa anys que el
festival no amaga el cap sota lala quan es tracta de parlar del món davui. Parla de política i no té por de fer-
ho. Per això podrem veure Lehman Trilogy, Esplendor, El preu, MDLSX, 'Farsa' o El bon pare. Molt desquerres?
Doncs, sí. Recuperació Simó ha decidit recuperar peces ja estrenades que potser han tingut curta volada o,
simplement, que li van bé en el seu disseny del Grec. Tenim, per exemple, Conillet, Neus Català. Un cel de
plom, Lempestat, 'Port Arthur' i '+45'. Van Hove El director Ivo van Hove i el seu Toneelgroep Amsterdam shan
convertit en la imatge del Grec de Simó. Faran enguany La força oculta (foto), després dhaver-nos meravellat
amb les 'Tragèdies romanes', 'The fountainhead' i 'La veu humana'. Mai no li agrairem prou a Simó haver-
nos-el portat! Publicat per www.timeout.cat @andgomila
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'La força oculta' de Ivo Van Hove llega al Grec 2016 https://t.co/tsFZaGiuEx

Diumenge,  3 de juliol de 2016

'La força oculta' de Ivo Van Hove llega al Grec 2016 https://t.co/tsFZaGiuEx
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LA FORÇA OCULTA

Diumenge,  3 de juliol de 2016

AUTOR: LOUIS COUPERUS DIRECCIÓN: IVO VAN HOVE ADAPTACIÓN y DRAMATURGIA: PETER VAN
KRAAIJ INTÉRPRETES: AUS GREIDANUS JR, GAITE JANSEN, GIJS SCHOLTEN VAN ASCHAT, HALINA
REIJN, JIP VAN DEN DOOL, MARIA KRAAKMAN, ARIEKE HEEBINK y VANJA RUKAVINA. INTÉRPRETES
INVITADOS: BARRY EMOND, DEWI REIJS, MINGUS DAGELET, OTIS SCHWAB, ROB MALASCH y KEANU
VISSCHER DURACIÓN: 120min FOTOGRAFIA: JAN VERSWEYVELD TEATRE LLIURE, MONTJUÏC (GREC
2016) Soy de las que llegó tarde a Ivo van Hove, de las que no vio aquellas famosas "Tragedias" y de las que
hasta ahora me parecía otro director que basaba su puesta en escena en la espectacularidad. Ayer vi algo
más que espectacularidad en el escenario. Tengo que admitir que el tema me interesaba, quizás a otra persona
que el tema no se le haga sugerente, se pueda quedar sólo en la carcasa. La temática es la colonización,
esta vez centrada en Holanda y, más concretamente en la isla de Java. Pero lejos de ser un caso aislado,
tiene rasgos similares al resto de colonizaciones europeas. La força oculta muestra sin pudor todo lo que se
esconde detrás del afán civilizador de la cultura occidental, sea cual sea, una sexualidad explícita, el adulterio,
la pedofilia, el incesto y todo rociado por una violencia verbal y física al no conseguir imponerse a la partida
a los otros. La misma entrada a la sala ya nos hace presagiar parte de lo que está a punto de suceder. Llueve
y seguirá lloviendo con mayor o menor intensidad durante toda la obra. No es una sorpresa, ya se anunciaban
que caerían 70.000 litros de aigua por sesión. Y la espectacularidad del montaje radica precisamente en ese
agua, en como a golpes de mover la pinta adelante y atrás, el Monzón consigue que no podamos apartar la
mirada del escenario. Colonos, mestizos, indis, razas y condiciones sociales diferentes se entremezclan.
Política, poder, amor, control, pasiones y venganzas que acaban en un poder destructivo contra uno misma
y contra los demás. Un sinfín de temas que van más allá de los tópicos y que a pesar de que la dramaturgia
no tenga excesivos giros de guión, va desmenuzando poco a poco las sorpresas; sin poder dejar de mantener
la atención de los sobretítulos porque el volumen de texto y de descripción de la situación es más elevado
que en otras ocasiones, pero esta vez el ritmo dramático lo hace más liviano. Lo único que no ha cambiado
con respecto a ocasiones pasadas, y que quizás en esta ocasión se ha accentuado más, el agua y la presencia
de humos diversos lo recalca, son la frialdad de las interpretaciones. Sin duda, esta apreciación tiene mucho
que ver con las cuestiones culturales mediterráneas, pero el sentimiento de empatía que te despiertan en
ciertos momentos algunos personajes quedan frenados en seco, como si de una pared se tratara, por la
lejanía de su manera de interpretar, que no es que sea mejor ni peor que la de aquí, sino simplemente es
diferente. Esperemos que el más que probable cambio de "administrador" del Festival Grec nos siga delectando
con la presencia de Ivo van Hove en las próximas ediciones. El inicio del verano ya no es lo mismo sin él.
Envia per correu electrònic BlogThis! Comparteix a Twitter Comparteix a Facebook
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@JesusTorne sembla q va molt bé pq han ampliat. Al grec vaig anar a veure la
força oculta i prou, xro molt bé

Diumenge,  3 de juliol de 2016

@JesusTorne sembla q va molt bé pq han ampliat. Al grec vaig anar a veure la força oculta i prou, xro molt bé
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Al·luvió d'efectes escènics per servir ben fred

Dilluns,  4 de juliol de 2016

Caldria aclarir si l'atac va contra la força militar holandesa o contra les castes    Si Ramon Simó ha deixat
algun nom com a llegat en aquests anys a la direcció del Grec és el d'Ivo van Hove, amb els actors de
Toneelgroep Amsterdam. La monumental primera aposta de Tragèdies romanes (2013) va continuar amb The
fountainhead ( La deu ) el 2014 i amb La voix humaine l'any passat. Van Hove és un director a qui li agrada
plantejar escenes fredes, directes, d'impacte, amb una estètica preciosista i que no estalvia en efectes.
Efectivament, a La força oculta , hi ha un monsó que va i torna, i deixa xops els actors contínuament. Vol ser
una tempesta emocional també, que és el que va trobar el director en la novel·la de Couperus. l a Barcelona,
la Surabaya (Romea, 2005), de Marc Rosich (de fet, se cita l'illa en diverses ocasions), marca un link inesperat.
Entra en crisi la visió paternalista d'Occident per voler civilitzar les comunitats d'Orient. La moral s'estova amb
facilitat en una societat en què sempre va descalça i en què la sensualitat és molt més accessible. La peça
es limita a confrontar, en realitat, dos poders: el de l'administrador de Java i el dels descendents de la família
aristòcrata que va legitimar la relació amb Occident. Els criats no deixen de posar les estovalles a la mateixa
taula, amb diferent vaixella per a uns i altres. No deixen de recollir la roba, de comprovar els excessos d'uns
i altres. El monsó es produeix, en realitat, sobre  un volcà a punt d'esclatar, construït des de la diplomàcia i
també des de la desconfiança. Des dels secrets i els expedients amagats. Qui activa l'espoleta és un camperol
que posa en qüestió el poder d'Occident. Si Van Hove hagués explicat qui genera la violència i hagués aclarit
si era per posar fi al domini holandès o bé per posar fi a la casta, que no deixa que la majoria prosperi, la
trama hauria trobat un nexe que hauria acostat el quadre exòtic  a l'espectador d'avui.     La força oculta  (De
stille Kracht)    Companyia: Toneelgroep Amsterdam    Autor: Louis Couperus    Adaptació: Peter van Kraaij
Director: Ivo van Hove    Dissabte, 2 de juliol (fins ahir),  al TeatreLliure
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La humitat és una constant en la posada en escena de La força oculta.

Dilluns,  4 de juliol de 2016

CRÍTICA   El director flamenc enlluerna el Teatre Lliure amb La força oculta   SANTI FONDEVILA Barcelona
Actualitzada el 04/07/2016 19:42           De stille kracht (La força oculta)    FESTIVAL GREC. TEATRE LLIURE
3 DE JUNY    De ben segur que a principis del segle XX no es parlava de multiculturalitat ni daliança de
civilitzacions, conceptes encunyats després del fracàs de la colonització que durant anys o segles va intentar
imposar les maneres occidentals de veure la vida i les relacions humanes. Otto van Oudijck, ladministrador
de limaginari districte de Labuwangi, a lilla de Java, està compromès justament amb el progrés de la població
local a la qual diu que estima, tot i que nignori les tradicions i la cultura i rebutgi el mestissatge. Van Oudijck
és el pilar sobre el qual lescriptor holandès Louis Couperus (1863-1923) va edificar una de les seves grans
obres, La força oculta , que Ivo van Hove ha traslladat a lescenari en un espectacle descaradament brillant
per tots els costats i clarament a laltura daquelles Tragèdies romanes o The fountainhead amb les quals ens
va conquerir fa dos i tres anys en el festival Grec.    La força oculta és la història dun declivi inexorable que
afecta el protagonista i el seu entorn immediat i mostra les dificultats, o més ben dit la impossibilitat, del diàleg
intercultural des de posicions paternalistes, perquè una paraula innocent com el nom duna flor pot generar
un petit conflicte. Una història del segle XIX que dalguna manera anuncia la confrontació permanent que vivim
entre les cultures dOccident i Orient. Otto van Oudijck, capficat en la seva feina, perd la família. I obsedit per
la seva lògica i falta de flexibilitat, perd el favor de la població nativa al bell mig dun monsó que exemplifica
els problemes dadaptació que fins i tot la natura pot provocar. Plou sense parar. I la humitat podreix les catifes,
les cordes del piano i erosiona lestil de vida dels colonitzadors.    Fabulós el tractament escènic daquesta
degradació, com lambient dhumitat i boires va calant en els protagonistes fins a portar la sensació física a la
platea. Impactant el tractament visual de lescena, entre la fotografia i el cinema. Brutal la banda sonora i sense
qualificatius per a unes interpretacions que defugen el realisme sense restar ni un xic de credibilitat a la
narració. Gran espectacle. Gran teatre. Que tornin quan vulguin.          Més continguts de
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Però que bo que és aquest Ivo van Hove: De stille kracht (La força oculta)
FESTIVAL GREC. TEATRE LLIURE 3 D... https://t.co/c24dPU76SF

Dilluns,  4 de juliol de 2016

Però que bo que és aquest Ivo van Hove: De stille kracht (La força oculta) FESTIVAL GREC. TEATRE LLIURE
3 D... https://t.co/c24dPU76SF
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Fascinante viaje colonial

Dilluns,  4 de juliol de 2016

El director belga Ivo van Hove vuelve a dejar una gran huella en el festival Grec con 'La força oculta' Lunes,
4 de julio del 2016 - 21:44 CEST Ramon Simó tiene a la compañía holandesa Toneelgroep Amsterdam como
una de las bazas ganadoras de su gestión en el Grec. Desde su impactante e inolvidable estreno con las
'Tragedias romanas' de Shakespeare, todo un monumento teatral, no han faltado a la cita y este año han
presentado dos días en el Lliure 'La força oculta'. Es la adaptación de una novela del holandés Louis Couperus,
escrita en 1900, en el marco del imparable declive colonial de su país. El material literario queda, en esta
ocasión, algo por debajo de su plasmación escénica.  De nuevo, la compañía Toneelgroep y su timonel, el
director belga Ivo van Hove, han dejado huella de una forma de hacer teatro que provoca tanta admiración
(el talento inunda la propuesta como el agua que no deja de caer en el escenario) como envidia, por unos
recursos técnicos utópicos para las estrecheces de aquí. 'La força oculta' supone una fascinante inmersión
en el hundimiento del sistema colonial en las Indias holandesas, y también del derrumbe personal y familiar.
Llega a cargo de un tipo exponente de esa época, un gobernador- administrador de idealismo tan benefactor
como llamado al fracaso.  ATMÓSFERAS DE GRAN BELLEZA   Van Hove y su gran equipo de actores recrean
y generan atmosferas de gran belleza, por ejemplo el seísmo acuático que dibuja la revuelta, a partir de un
tempo nunca acelerado. Todo llega además con una amplitud de cinemascope en el que grandes proyecciones
acompañan y elevan al teatro hacia la frontera con el lenguaje cinematográfico. En una escenografía
formidable, la caída constante de ese agua monzónica alimenta la inquietud que rodea al gobernador Otto
van Oudijck. Es un tipo testarudo y ciego que solo alcanza una inesperada redención cuando abandona,
derrotado, los parámetros que han marcado su vida. Entre ellos, un sentido del deber y del orden establecido
que saltarán por los aires ante la rebelión de la gente de la isla, de su propia familia, y de la propia naturaleza.
La fuerza oculta, mágica y misteriosa se impone en el choque cultural.  En 'La força oculta' conviven el plano
externo, el de la colisión entre Occidente y Oriente, y el personal, con una familia rota y con relaciones nada
convencionales. La mujer del gobernador, por ejemplo, tiene como amantes a su propio hijastro y al novio de
la hija de un matrimonio anterior de su marido. Son dos caras de una moneda, pero el cierre de 'La força
oculta' se aproxima a terrenos demasiado cercanos a un culebrón tropical, en detrimento del conflicto colonial.
Pese a ese titubeo, la soberbia factura del montaje supera cualquier obstáculo. El Grec, sin embargo, siempre
tendrá un problema con Ivo van Hove y la Toneelgroep. El listón que puso en su debut resulta infranqueable.
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 Teatre  Grec2016  DE STILLE KRACHT (La força oculta)  Teatre Lliure ()
03/07/2016

Dimecres,  6 de juliol de 2016

Per Imma Barba & Miquel Gascón DE STILLE KRACHT (La força oculta), és el tercer espectacle que veiem
daquesta extraordinària Companyia de Teatre neerlandesa . i tercera valoració que obté la màxima puntuació
de 5 cargols voltaires. La companyia  Toneelgroep Amsterdam capitanejada pel seu director Ivo van Hove,
per nosaltres ja és un tot un referent del millor teatre que es fa a Europa i no dubtem ni un segon en adquirir
les entrades immediatament de posar-se a la venda, sense ni tan sols saber de quin tema ni text tractarà la
seva nova proposta. Únicament no vàrem veure la seva aportació al Grec de la temporada passada, ja que
es tractava dun monòleg de Jean Cocteau La voix humaine, que havíem vist feia poc al Liceu, transformada
en una òpera, per nosaltres de trist record. Dels dos altres espectacles, també en el seu moment vaig escriure
la corresponent crònica que podreu veure si cliqueu en els enllaços següents: Juliol 2014  THE
FOUNTAINHEAD (La Deu) (*****)  Teatre Lliure Juliol 2013  TRAGÈDIES ROMANES (*****)   Teatre Lliure En
entrar a la Sala Fabià Puigserver, ens adonem que la quarta paret plena de columnes, ha estat de nou aixecada
i ens deixa a la vista lenorme escenari, aparentment buit descenografia, per deixar als 14 actors poder transitar
sense entrebancs per la totalitat del seu espai. Al fons de lescenari plou amb certa intensitat. Pocs elements
afegits. el principal a la dreta de lespectador, un piano de cua arran de la pluja (encara en zona seca), la qual
cosa ens fa patir, no sigui cas que es mulli (després veurem que gairebé el submergeixen dins dunes quantes
tones daigua). Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.A lesquerra, una taula baixa on
veurem al llarg de tota lobra com els servents del governador la paren i desparen, un cop darrere dun altre,
sense gaire sentit, potser per demostrar el pas del temps i la situació desclavatge a la que estan sotmesos
pels colons en la seva pròpia terra. Al darrere del piano una sèrie dinstruments, . timbals petits, platerets,
campanes i daltres per mi desconeguts, de la cultura Indonèsia, que el pianista fa sonar durant la representació.
Al fons dos cavallets plens de vestits penjats, a lespera de què els actors les utilitzin i que aniran desapareguen
a poc a poc, fins que es despengi la ultima peça en els darrers segons de la representació. La posada en
escena però, compta en altres elements que es transformen lacció en espectacular, projeccions de vídeos
gegants en les tres partes visibles de lescenari i sobretot la utilització de lelement de laigua, que és un dels
puntals més importants de lespectacle aigua en tots els formats, vapor que sort del terra, difusors de pluja en
diferents intensitats, en forma de xàfecs, plugim, pluja de curta durada, i en alguns moments tempestes brutals
acompanyades de vent, llamps i trons, que fan arribar laigua a les primeres files despectadors; tot per tal de
mostrar damunt de lescenari la magnitud dels monzons en aquella part del món, que a nosaltres ens va
recordar algun moment dangoixa i gairebé de por, en algun dels viatges que hem tingut la sort de poder fer.
Confessem que mai havíem pogut veure una acció tan espectacular en un espai teatral. Malgrat que a les
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xarxes socials i en algun blog, sha arribat a afirmar que aquesta producció lúnic realment extraordinari que
té, és precisament aquesta espectacularitat en la utilització dunes quantes tones daigua, la nostra visió és
totalment diferent, ja que considerem que lelecció del text i la història que ens expliquen aquesta vegada,
paga molt la pena, ens la creiem, ens interessa i considerem que està molt ben explicada. Però és que a més
a més, considerem extraordinàries les interpretacions dels 8 actors principals de la companyia, que són
realment per treures el barret. No entenem pas, a què es deu, que també sha comentat en alguns fòrums,
que aquestes interpretacions les van trobar massa fredes, perquè, cito literalment No són actors llatins;
suposem que a partir duna determinada filera del teatre és força difícil veure les mirades de desig sexual dels
protagonistes, o el canvi dexpressions en els rostres dels actors; nosaltres per sort estàvem ben situats a la
fila 5 i ens van meravellar les seves interpretacions, de la mateixa manera que quan veiem representacions
al cinema del National Theatre de Londres, sense entendre massa langlès. Un altra cosa és que evidentment
té la seva dificultat veure teatre subtitulat i en molts moments aquest fet faci que no puguis dedicar massa la
mirada en les expressions  dels actors. Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.Java és
una de les 5 illes dIndonèsia que vàrem visitar lany 2010; és lilla més poblada del món i una de les regions
més densament poblades del planeta. Antigament, fou un poderós regne hindú i, en temps colonials, ha estat
el territori principal dels dominats per la Companyia Neerlandesa de les Índies Orientals. Precisament aquesta
obra, tracta daquest període de colonització; un text dun dels grans de la literatura holandesa, Louis Couperus
(1863-1923), autor duna novel·la visionària sobre lenfrontament entre dues cultures irreconciliables: Orient i
Occident. La història té com a escenari Java, on el governador Otto van Oudijck controla fermament la seva
província. És sensible a la cultura local, però està convençut de la seva superioritat com a europeu sobre els
pobles que governa. Un enfrontament amb el germà dun príncep local desencadenarà, però, unes forces
sobrenaturals i ocultes. Una història sobre les antigues colònies holandeses que explica, però, la història
universal de lenfrontament entre dos mons i dun malestar existencial que sestén fins al nostre segle XXI.
Agraeixo des de aquí, a les direccions del Teatre Grec i Teatre Lliure, per aconseguir portar a Barcelona una
representació daquesta categoria i magnitud, que poques ciutats del món poden aconseguir; dues
representacions són realment poques, per la gran quantitat de públic que de ben segur shan quedat amb les
ganes de veure-la, però som conscients de lenorme pressupost que això representa i malgrat que nosaltres
hem comprat les entrades religiosament, considerem que es tracta com un regal, el fet de poder gaudir
despectacles daquest nivell, a casa nostra. Un altre 5 cargols del Blog Voltar i Voltar. Una representació que
no oblidarem, en la resta de la nostra vida. Autoria: Louis Couperus  Versió i adaptació: Peter van Kraaij
Direcció: Ivo van Hove  Dramatúrgia: Peter Van Kraaij Interpretació: Aus Greidanus jr., Gaite Jansen, Gijs
Scholten van Aschat, Halina Reijn, Jip van den Dool, Maria Kraakman, Marieke Heebink, Vanja Rukavina
Actors convidats: Barry Emond, Dewi Reijs, Mingus Dagelet, Otis Schwab, Rob Malasch, Keanu Visscher
Composició, direcció i interpretació musical: Harry de Wit // Escenografia i disseny de llums: Jan Versweyveld
// Coreografia: Koen Agustijnen // Vestuari: An DHuys // Vídeo: EYE Amsterdam // Ajudant de direcció: Nina
de la Parra // Direcció tècnica: Wolf-Götz Schwörer //Producció: Angelina Kroft i Edith den Hamer
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Pim, pam, pum: la força dIvo van Hove

Dissabte,  9 de juliol de 2016

Ivo van Hove i Toneelgroep Amsterdam ho han tornat a fer: un artefacte teatral perfecte, amb lhumitat relativa
ben alta. Ara han posat en escena De stille kracht ( La força oculta ) de Louis Couperus , sobre langoixa
emergent a les colònies neerlandeses del XIX. Política, melodrama i existencialisme, que sha vist el 2 i el 3
de juliol al Teatre Lliure de Montjuïc, en el marc del Festival Grec .     La força oculta. La força oculta. © Jan
Versweyveld     Aquests cracks són els guanyadors de l Eurocopa teatral : els del Toneelgroep Amsterdam
dirigits pel gran Ivo van Hove han tornat a deixar gairebé tothom bocabadat amb la seva adaptació escènica
de La força oculta , text de Louis Couperus (1863-1923) amb la literatura més corcada i podrida pels
remordiments colonials i xenòfobs del tombant de segle holandès. Van Hove, com Juli Cèsar, torna a marcar-
se un Veni,vidi,vici a Barcelona, tal com ja va fer al Grec de fa tres anys amb les Tragèdies romanes . Si allà
reinventava el mateix Shakespeare per presentar-lo com un jovenet enèrgic i arrauxat, irreconeixible, ara pren
la novel·la centenària i hi aplica la seva recepta sempre nova per muntar un artefacte teatral duna
contemporaneïtat entre la tradició excelsa i lexperimentació sublim, amb una agilitat colpidora que la dota
duna sofisticació directa, lleugeríssima. Van Hove sap triar, llegir i depurar els drames per tal de connectar-
los amb molts nivells de lactualitat, i sempre en sap dur al límit la càrrega ètica i la tensió estètica, fins que
arriba el moment de la deflagració: pim, pam, pum! I tots fulminats a les butaques.   Pim   Com va demostrar
amb el Lazarus de David Bowie , van Hove sap modular molt bé allò que cal posar en escena, i sap fer-ho
amb una originalitat fresca i sorprenent. Les arts es retroalimenten. Com passava amb The Fountainhead (al
Grec del 2014), sap que el teatre didees té, encara, molt a dir. I la polèmica és proteica. Com va poder-se
veure a A View from the Bridge (Young Vic de Londres, 2014), sap que un text, per conegut que sigui, pot
tenir una nova vida si se li dóna una nova forma. La gran virtut del teatre és que cal fer-lo cada vegada. De
stille kracht a nosaltres no ens sonava de res, com tampoc no ho fa el nom de Couperus, un escriptor però
fonamental a Holanda. La seva novel·la del 1900 va sobre els enrenous sexuals, sentimentals, anímics i
polítics de la família dun alt funcionari a Java , aleshores pertanyent a la colònia de les Índies Orientals
Neerlandeses, i des daquí amplia el focus.     Una escena de La força oculta. © Jan Versweyveld     Sobre
lescenari es llegeix a la vegada com un drama existencial (la desubicació dels personatges ofereix un catàleg
infinit), com un melodrama (amb incestos, enveges, fills bastards, amors amagats i insatisfaccions diverses)
i com una anàlisi afilada i tallant sobre la supèrbia occidental. Sempre se sol parlar dEuropa referint-se als
milions de morts de les guerres mundials, però el fangar moral anterior i la fossa comuna de les colònies és
el veritable fonament del vell continent com a entitat política i econòmica: la merda i la sang. I cent anys
després, o sigui ara, emergeix aquell costat fosc del qual socupà Couperus, en un terrabastall. Van Hove
dirigeix, controla i dosifica amb mà mestra el flux de totes les forces ocultes que es mouen com corrents
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subterranis, com humitats i vapors ambientals i com xàfecs, i les allibera quan convé per deixar xop i corprès
lespectador. Val a dir que lexperiència teatral és, en aquesta ocasió, també una lectura superenriquida: molt
literària, en un muntatge de diàleg ininterromput i versió original sobretitulada.   Pam   Lelenc del Toneelgroep
Amsterdam és quantitativament i qualitativament exagerat, i la sensació des de la platea és gairebé operística.
Tal com passa amb altres companyies internacionals de primera fila, com ara els Cheek by Jowl , la
revigorització de la interpretació tradicional pot dur-se a terme dotant-la duna pulsió i dun nervi molt dara
mateix. El naturalisme passat de voltes, histèric o duna intensitat que sobta, o el realisme saturat, amb un
punt irònic i sense afectacions ni amaneraments, destaquen amb una brillantor que encega quan tenen lloc
sobre un fons abstracte, com és el cas. És un xoc per contrast, com trobar-se un llangardaix sobre la porcellana
blanca del lavabo, o com si ta mare aparegués per renyar-te en ple Sónar de nit. Lefecte de les interpretacions
sobre aquest fons es multiplica, i el conjunt puja i puja i puja com un pastís al forn. Lencavalcament i el lligam
de diàlegs, monòlegs i escenes no té aturador, i laccelerador es va prement més i més a fons segons avança
lobra, amb un control del ritme que només sexplica pel passat del director al món de la performance i al
submón del punk.     La força oculta. © Jan Versweyveld     I també cal assenyalar i valorar el poder del vigor,
el caràcter robust, el carisma duns intèrprets tan allunyats de ladolescència i la indefinició, el figaflorisme i la
fragilitat dels actors juvenils i adolescents tan habituals a les cartelleres de cines i teatres. La presència
dintèrprets com Halina Reijn o Gijs Scholten van Aschat omple la sala de sensacions ben fortes i definides,
perquè són bons transmissors denergies en qualsevol faceta i estat dànim. Tenen, val a dir, lavantatge de la
nostra atracció pel rostre nou, o menys conegut, però per ells mateixos i des del primer moment en escena
ofereixen una veritat plena, una consistència adulta, feta i refeta, garantida de forma latent i no latent per un
fons que es mostra, sintueix o roman en el misteri com una mena damenaça. I doncs: per ser polièdric cal
ser, abans que res, duna peça, i aquests ho són.   Pum   El piano de Harry de Wit , compositor i intèrpret de
tota la música en directe i de fons, és un dels pocs elements que destaquen en un escenari basat en un gran
paviment de fusta i tres parets-pantalla. Plou a lescenari, i el piano és ple daigua, lescenari és xop. La seva
música és subtil, sempre present i acompanyant els diàlegs com si fossin partitures. Ara són les tecles, i
després els instruments tradicionals de percussió, que accentuen la tensió i acceleren els esdeveniments. La
música és un altre dels corrents, doncs, que travessen lespai i lespectacle, i precipiten en monsons, les boires,
els núvols i les ràfegues de vent i dhumitat.     La força oculta es va poder veure al Teatre Lliure. © Jan
Versweyveld     Lescenari ( Jan Versweyveld ) és una màquina perfecta: Deus ex machina que quan activa
els fons audiovisuals integrals ens trasllada a paisatges de CinemaScope (i ja hem passat de lòpera al cinema),
un dispositiu que depassa els efectes visuals i perspectius per oferir veritables atmosferes: una bombolla
ambiental, climàtica, sensacional. Les visuals expandides donen pas a les tempestes, els xàfecs i els huracans,
i aquests altre cop a les pantalles enceses amb progressions cromàtiques que aniran transformant, tenyint i
enrarint tot lambient, elevant la temperatura del color i obrint portes i finestres a la representació de la xafogor.
Així, superada la fita plàstica, el resultat mereixeria ja no un mer article de crítica teatral, sinó tot un capítol a
part en la història de lescenotècnia.    [embedded content]
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De Stille Kracht

Dimarts, 12 de juliol de 2016

De Stille Kracht 2016-07-12 9 Valoració Lobra mestra de lescriptor neerlandès Louis Couperus es converteix
en una gran producció signada per Ivo van Hove, un director amb un prestigi que va més enllà del món de
lescena. Est i oest senfronten sota la pluja.  El Festival Grec 2016 va donar loportunitat el cap de setmana
del 2 i 3 de juliol de poder veure De Stille Kracht (La Força Oculta), obra del neerlandès Louis Couperus, a la
Sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure. Un espectacle únic que, de ben segur, no va deixar a cap dels assistents
indiferent.  Des dabans de començar lobra, a lescenari ja està plovent mentre el compositor, director i intèrpret
musical, Harry de Wit, toca el piano. La pluja serà un recurs constant durant tot lespectacle, i acompanyarà
als actors i al públic en els moments de més alta tensió que tenen lloc a escena, accelerant el pols dels
assistents que es veuen ficats dins del monsó que es reflexa.  Per Ivo van Hove, encara que lobra transcorri
a les Índies holandeses, aquesta explica una història que és universal. El punt focal és la relació tensa entre
dues cultures irreconciliablement oposades entre si ens explica el director del muntatge. La seva posada en
escena no es pot definir daltra manera que no sigui espectacular. Viure en directe el resultat és com estar
veient el que un reconeix com a obra mestra, amb una magnificència i espectacularitat pròpia de les millors
produccions teatrals de la història.  Tot i ser un espectacle en neerlandès (i gràcies també a la sobretitulació
en català), es transmet una força i una veracitat per part del repartiment que fan entenedora cada emoció i
pensament que els passa pel cap als personatges.  El protagonista, Aus Greidanus jr., es posa en la pell dun
administrador de les Índies holandeses i ens fa veure a la perfecció levolució de la visió conservadora cap a
una adaptació dels nous temps i les noves necessitats.  El text de lautor més internacional de la literatura
neerlandesa, Louis Couperus, ja magnífic de per sí, passa per ladaptació de Peter can Kraaik, qui el converteix
en la millor versió possible, llesta per tal que el director Ivo van Hove faci la seva feina a la perfecció. Esperem,
doncs, que puguem tenir la sort de tornar a veure, en alguna temporada futura, De Stille Kracht (La Força
Oculta).
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A l'equador del Grec: un balanç (per ara)

Dilluns, 18 de juliol de 2016

El Festival Grec ha arribat al seu equador i ja podem fer un balanç provisional sobre l'edició 2016, la del 40è
aniversari del certament d'estiu de Barcelona. Parlaré de teatre i de tot el que he vist i el que m'ha arribat.    1.
Guanyen els rarets   Amb els números a la mà, ja podem dir que aquest és el festival dels petits. Sí,  El preu
i  Les bruixes de Salem  ho han petat. Però jo em quedo amb la molt bona acollida dels espectacles de teatre
no convencional pels quals hi ha hagut llistes despera per veurels. Muntatges, a més, que són els que els
programadors internacionals que han vingut aquí volen mostrar a casa seva. Parlo de francesos, alemanys,
belgues... El cas més paradigmàtic és de lAgrupación Señor Serrano els quals, segons Ramon Simó, director
del Grec, van tancar almenys vint bolos nord enllà el mateix dia de lestrena de  Birdie . Una obra amb vídeo
en directe, maquetes, veu en off, sense actors. Només una història i la idea dexplicar-nos què passa a Melilla.
Impactant.    Un altre cas és el de la incursió teatral de lexlíder de Standstill Enric Montefusco, amb una obra
titulada  Tata mala , que va comptar amb el suport escènic de tres figures de la performance David Climent i
Pablo Molinero (Los Corderos) i Sònia Gómez i dels falcons de Barcelona. Molta intensitat dramàtica i una
posada en escena propera i, alhora, operística. La banda Za! i Los Corderos també em van meravellar amb
Afasians , una història psicodèlica sobre la humanitat. Els costarà sortir, però són grans obres que podrien
tenir tant públic com un Shakespeare o un Miller. Per sort, aquí, molta gent ha perdut la por a què el sorprenguin.
I si em diuen que els digui en quin espectacle m'ho he passat més bé no tinc dubtes a l'hora d'afirmar que a
' Si sabes lo que hay ', d'Ernesto Collado (a la foto). Divertit és poc. Vam acabar ballant el 'Bolero' de Ravel
sencer (17 minuts!) com si hi anés la vida. Una gran experiència col·lectiva d'un geni del teatre directe.    2.
Llums i ombres internacionals    Sí, hem tingut un nou Ivo van Hove, ' La força oculta ', però hem d'assumir
que, tot i l'excel·lència, és el pitjor seu que hem vist . Per culpa, sobretot, d'una història més aviat fluixa amb
un culebrot incrustat que feia perdre credibilitat a tota la proposta. Tanmateix, no li posaríem menys de quatre
estrelles.    Alhora, ens ha decebut i força el desembarcament dels xilens Teatrocinema. No vaig veure 'La
contadora de películas', però sí ' Historia de amor '. Em va agradar veure-la, però he de dir que tot plegat feia
patir. Visualment molt potent, el guió era una mica de pa sucat amb oli. És veritat que tot l'art que veus no ha
de ser moralment acceptable, però almenys esperes que quan et planten als morros una història tan macabra,
l'altura literària sigui la de Céline.    3. El teatre (convencional) local va fort    El gran èxit del Grec, diuen ja,
és ' El preu '. Pur Broadway, que deia l'admirat Marcos Ordoñez. Però jo hi afegiria ' Lehman trilogy ' i '
L'empestat ', en la qual Jordi Oriol ens planta als morros un exercici literari de primera i una acció performàtica
de les que si les veiéssim en francès, diríem oh, la-la, i estaríem lloant un any. Després de la decepcíó de
'Les bruixes de Salem' no està gens malament que ens haguem reconciliat amb el teatre-teatre. També és
molt destacable, per cert, el ' Port Arthur ' de Jordi Casanovas.    4. Alguns dubtes: què vindrà després?    En
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els cinc anys de Grec de Ramon Simó, haurem tingut la sort dempassar-nos quatre espectacles sublims dIvo
van Hove, de la grandiloqüència de les Tragèdies romanes a la intimitat de La veu humana, i fins i tot podem
dir que el recent  La força oculta, és el més fluix de tots, encara que el recomanaria a un gos. El problema és
que, segurament, no el tornarem a veure mai més. Vindrà un nou director del Grec si és que surt el concurs,
si és que es fa un concurs, si Simó marxa..., que tindrà uns altres gustos i la festa shaurà acabat.   Els anys
anteriors a la crisi vam descobrir el bo i millor del teatre europeu gràcies a la vinguda dels Ostermeier, Lepage,
Peeping Tom, Rosas, Thiérrée, Liddell, Castellucci... artistes que ara tastem amb comptagotes i, sovint, fora
de Barcelona. Gent que ha influït molt els xavals que van créixer teatralment fa deu anys, la gosadia dels
quals sembla dun altre temps, quan érem més valents. Nois i noies que volen ser contemporanis i als quals
moltes vegades no els deixen ser-ho.   A Barcelona, les modes, les tendències, quan parlem de teatre, mai
no tenen temps dassentar-se, dagafar gruix. Anem duna banda a laltra: ara som moderns, ara som casposos,
ara apostem per lautoria local, ara apostem per la dansa... I així cada any. Es creen públics que després es
destrueixen. I així fins a linfinit, fins a quedar-nos sense història, sense tradició.
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(Algunes) obres del festival Grec 2016

Divendres, 22 de juliol de 2016

El Teatre Grec de Barcelona situat a la muntanya de Montjuic, no és un teatre grec en el sentit de "grec fet
pels antics grecs". És un teatre modern fruit d'un "reciclatge". L'any 1929 es celebrà a Barcelona L'Exposició
Internacional i es van ocupar la muntanya amb equipament nous, entre ells molt edificis. La pedra per construir-
los es va treure d'una cantera situada per sobre del que és avui el Poble Sec, i acabades les obres va quedar
un sot important. Inspirats en el Teatre d'Epidaure (segle IV a.C.) els arquitectes Reventós i Rubió Tudurí hi
van decidir aprofitar el forat i construir aquesta joia on anualment es celebra el Festival Grec que aquest anys
fa quaranta anys.    Avui al festival s'hi fan molts tipus d'espectacles, però jo només parlaré de teatre, i a
diferència dels primers anys, ara el festival ocupa un grapat de teatres de tot Barcelona, no només l'hemicicle
de Montjuic.    Les Bruixes de Salem         Aquest va ser l'espectacle inaugural, una peça d'Arthur Miller, autor
compromès amb la societat, que va recrear aquest fet històric de finals del XVII ocurregut a Massachussets
per denunciar la caça de bruixes al XX del senador McCarthy empaitant comunistes als EEUU. A mi no em
va convèncer; penso que el director Andrés Lima es va equivocar en el plantejament i la posada en escena
que va quedar ridícula en la immensitat del escenari del Grec, però és que després s'havia de portar a un
teatre de Madrid... i hi havia de cabre. La comento perquè va ser la funció inaugural.    La Força Oculta         Ara
m'acabo de posar dret i m'he tret el barret. Aquest espectacle el recordarem temps, com recordem les Tragèdies
Romanes que ens va portar el mateix director un altre Grec: Ivo Van Hove, el director de la companyia
Tonelgroep Amsterdam. És l'adaptació d'una novel·la en que s'exposa la fi d'un món, el colonialisme, situat a
les Indies orientals Holandeses, el xoc i l'esfondrament del antic sistema. Passa en l'època del monsó i plou,
plou contínuament fins i tot dins l'escenari del Teatre Lliure, i de sobte hi ha un tsunami que ens va esquitxar
d'aigua fins a la fila nou. Boníssim tot: text, direcció, actuacions i espectaculars efectes especials.    Lehman
Trilogy         Un altra imprescindible d'aquest Grec. Stefano Massini, a qui ja vam poder valorar en dues obres
la temporada anterior (Crec en un sol Déu i Dona no reeducable) va escriure aquesta obre monumental
explicant la trajectòria de la banca familiar Lehman, responsable de la crisi mundial, des de l'arribada de
Baviera als Estats Unints de Henry el 1844 fins el crack del 2008. Molt ben adaptada i dirigida per Roberto
Romei, sàviament escurçada, perquè l'original dura unes set hores, però sense perdre coses importants pel
camí. Aquesta la van fer a la Villarroel.    Birdie         Una joia a la Sala Hiroshima, especialitzada en teatre i
dansa alternatius. L'Agrupación Señor Serrano ja ens te acostumats als seus muntatges de crítica social feta
d'una manera lúdica. Quan entrem a la sala sembla que algú ha fet "el pessebre" tot i ser al juliol, un terra
sembrat de figuretes de plàstic, camions de joguina, ninotets comprats al "xino"... però Birdie ens parla
d'emigració i d'emigrants aturats damunt d'una tanca altíssima coronada de filat de ganivetes, com en la foto
multipremiada on tot aquest grup de negres emparrats a la tanca de Ceuta estan a tocar a un camp de golf
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d'un verd preciós... Una obsecnitat,    L'Empestat         Una altra obra on va ploure dins l'escenari, aquesta
vegada a La Seca, on Jordi Oriol (no és infreqüent en ell) ens va sorprendre amb un espectacle màgic. Calibà
i Ariel, de la Tempesta de Shakespeare, han sigut alliberats i se'ls ha donat el do de la paraula, però també
aïllats, com Orà, la ciutat murallada de La Pesta d'Albert Camus. Aquí es comença a barrejar tot. Aquest Calibà
emet sons contínuament buscant paraules i Ariel l'acompanya al piano, i de sobte en un arravatament treuen
la tapa del instrument i Calibà es llença a dins, i resulta que és com una banyera, ple d'aigua que es continua
omplint perquè no para de ploure. I l'arpa, i les cordes, i els martells... Misteri;   només hi ha aigua i aquell
ximple submergint-s'hi.    Joana 2015, Batalla Campal         Al Teatre Eòlia vam degustar un dels bombons
d'aquest Grec, un work in progress creat per Pablo Ley, dramaturg, Raquel Ferri, actriu, Ester Villamor, directora
i Javier Gamazo, compositor. En un poble de la Vall d'Albaida hi viu la Joana, una adolescent que no para
mai quieta; és vital i entusiasta. Al seu espai hi ha mil coses, una xarranca dibuixada al terra, una samarreta
de superman, un conillet de peluix, una espasa de fusta... Un dia sent una veu que li diu que ha de salvar el
món, i agafa l'espasa de fusta i se'n hi en va, talment com Joana D'Arc, la pucelle d'Orléans del segle XV...
Naturalment d'obres se n'han fet i se'n fan encara moltes més. M'he centrat en aquestes que em van impactar
i potser m'he repenjat una mica en sales petites i alternatives, però és que a Barcelona n'hi ha moltes i de
molt bones. Entre el Teatre Nacional de Catalunya i el Lliure de Montjuic, en els dos extrems de la ciutat, hi
ha vida teatral, molta i val la pena tenir-la en compte.
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Plou en terra fèrtil

Divendres, 29 de juliol de 2016

Ramon Simó va assumir la direcció del Grec aixecant algunes petites revolucions: volia sacsejar i que el
paisatge fos diferent després del seu pas. Sí, el Grec ha guanyat en caràcter. ¿Ha estat, aquest que ara acaba,
un Grec amb espectacles trencadors que hagin remogut la crítica? Tot i que hi ha hagut veritables provocacions
com MDLSX de Motus Aneckxander o els Afasians de Los Corderos, la sorpresa ha pogut venir puntualment
en el tractament del text ( L'empestat , de Jordi Oriol) i en la incorporació dels Falcons de Barcelona en un
espectacle dramàtic ( Tata mala ). La pluja de La tempesta de Shakespeare ha omplert la piscina de la Cie111
i, humilment, ha emulat aquest monsó de Toneelgroep, d'Ivo van Hove ( La força oculta ). No sempre el risc
ha arribat a bon port, però el que compta és que el Grec els ha donat l'oportunitat a provar-ho i a corregir més
tard. El mèrit és que el Grec ha generat confiança a públic nou. Per això, hi ha hagut un notable creixement
d'entrades venudes. ¿És arriscat programar la dansa atractiva i fàcil de Kibbutz Dance? Si es programa dues
nits al Grec (com va ser) és d'una gosadia comparable a programar una peça com Barcelona (contra la paret)
, que carrega, amb fets reals, l'abús de la policia d'una ciutat teòricamenttolerant, integradora, pacífica...
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 La nostra valoració del Festival Grec2016  31/07/2016

Diumenge, 31 de juliol de 2016

Per Imma Barba & Miquel Gascón   Durant aquest mes de Juliol hem pogut veure 30 propostes escèniques
del Festival Grec, malgrat que no hem descuidat altres produccions que quedaven al marge del Festival i que
han estat altres 6. Per tant aquest mes de juliol la suma de totes les produccions dArts escèniques que hem
pogut veure, han estat 36, que sumades a les dels 10 mesos anteriors, fan un total de 247 produccions que
hem pogut gaudir aquesta temporada 2015/2016. Un cop hem pogut veure lultima proposta, daquestes 30 que
hem escollit del Festival Grec, ha arribat lhora de fer balanç i de valorar el que hem vist, el que més ens ha
agradat i el que menys (clicant a sobre del títol es pot accedir a lenllaç de la crònica corresponent). Ens han
agradat MOLT, les 13 següents propostes: 2016/07/02  Teatre  Grec2016  LES BRUIXES DE SALEM ()
Teatre Grec 2016/07/03  Teatre  Grec2016  DE STILLE KRACHT  (La força oculta)  Teatre Lliure () 2016/07/06
Teatre  Grec2016  BIRDIE ()  Sala Hiroshima  2016/07/09  Circ  Grec2016  ANECKXANDER ()  Mercat de les
Flors 2016/07/10  Dansa  Grec2016  LE MOUVEMENT DE LAIR  Adrien M i Claire B  ()  Mercat de les Flors
Sala Mac 2016/07/12  Teatre  Grec2016  ESPLENDOR ()  Teatre Romea 2016/07/14  Teatre- Grec2016
LEHMAN TRILOGY (+ )  La Villarroel 2016/07/16  Teatre  Grec2016  PORT ARTHUR ()  Teatre del CCCB
2016/07/16  Dansa Grec2016  WRITING GROUND / BIOPHONY  Alonzo King Lines Ballet  ()  Teatre Grec
2016/07/19  Teatre  Grec2016  EL PREU ()  Goya 2016/07/23  Teatre  Grec2016  PLATONOV ()  Teatre Lliure
2016/07/28  NIT DE MUSICALS: SWING BROADWAY ()  Teatre Grec 2016/07/30  Dansa  Grec2016   +45 ()
de SEBASTIÁN GARCÍA FERRO  Mercat de les Flors  Sala MAC  30/07/2016 Ens han agradat, les següents
11 propostes: 2016/07/02  Teatre  Grec2016  LI DIUEN MAR  (+ )  CCCB 2016/07/04  Teatre  Grec2016  ESTACIÓ
TÈRMINUS (+ )  Mercat de les Flors  Sala MAC 2016/07/07  Teatre  Grec2016  Y LOS HUESOS HABLARON (+ )
Museu arqueologia  2016/07/09  Dansa  Grec2016  IF AT ALL  Kibbutz Contemporary Dance Company  Rami
Beer (+ )  Teatre Grec 2016/07/13  Dansa  Grec2016  QUESTCEQUETUDEVIENS ? (+ )  Aurelien Bory   Cia
111  Mercat de les Flors  Sala OM 2016/07/20  Teatre  Grec2016  LEMPESTAT (+ )  La Seca 2016/07/21
Teatre  Grec2016  MDLSX ()  Mercat de les Flors  Sala PB 2016/07/21  Circ  Grec2016  CIRCUS KLEZMER
(+ )  Teatre Grec 2016/07/25  Teatre  Grec2016  CUANDO VUELVA A CASA VOY A SER OTRO ()  Teatre
Lliure 2016/07/29  Teatre/Dansa  Grec2016  ENTRE LO QUE YA NO ESTÁ Y LO QUE TODAVIA NO
ESTÁ ()  Antic Teatre 2016/07/30  Circ  Grec2016  GUADUAL (+ )  Mercat Flors  Sala PB NO ens han agradat,
les següents 6 propostes: 2016/06/30  Teatre  Grec2016  DAURRODÓ  ()  Teatre Nacional de Catalunya
2016/07/05  Teatre  Grec2016  OFICINA PER UNA VIDA POSTIDÈNTICA  ()  Mercat de les Flors  Sala Ovidi
Montllor 2016/07/17  Teatre-Cinema  Grec2016  HISTORIA DE AMOR ()   Teatre Lliure  Sala Fabià Puigserver
2016/07/17  Teatre  Grec2016  VISIÓ ARDENT ()  Mercat Flors  Sala PB 2016/07/22  Teatre  Grec2016  F.R.
A.U.  ()  Mercat de les Flors 2016/07/24  Teatre  Grec2016  EL BON PARE (+ )- Teatre Borràs . i ara, és el
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moment que el Blog Voltar i Voltar es pren una pausa per vacances, durant bona part del mes dagost. De ben
segur tornarem amb força amb la Fira de Tàrrega, que intentarem viure el més intensament possible. Us
desitgem unes molt bones vacances !!!!
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