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Teatre Romea

24-27 de juliol

El viento en un violín

Claudio Tolcachir / Timbre 4

Teatre del CCCB

25-28 de juliol 

Jo mai
Iván Morales / Companyia 

Prisamata 

Teatre Grec

26-28 de juliol 

Fuegos 
M. Yourcenar / M. Rosich  

/ Josep M. Pou

Teatre Poliorama

Fins al 28 de juliol 

Tots fem comèdia 

Joaquim Oristrell 

Sala Muntaner

Fins al 28 de juliol 

Alma i Elisabeth  

(Persona, de Bergman)

Ingmar Bergman / Magda Puyo

Sala Beckett

Fins al 28 de juliol 

George Kaplan 

Frédéric Sonntag / Toni Casares 

MUHBA Refugi 307

Fins al 28 de juliol 

Subterrànies,  

sobreviure entre bombes

Montse Alcoverro, Itzíar Castro,  

Mamen Conte i Carme Poll

Teatre Poliorama

Fins al 31 de juliol

La banqueta

Gérald Sibleyras / Paco Mir 

…i molt més a:

www.bcn.cat/grec



Béla Bartók:  
exili a Nova York
Àlex Mañas

Ditta Pasztory Bartók llegeix una carta que va 

deixar Béla Bartók al costat de la partitura del 

concert per a piano que va regalar-li pel seu 

aniversari la tardor del 1945. La carta té com a 

destinatari el seu fillastre i primer fill de Bartók, 

Béla, però també tot el seu estimat poble d’Hongria.

La carta explica una història a les portes de l’infern, 

una nit febril des de l’exili a Saranak Lake, un poblet 

al costat de Nova York. En aquesta història Bartók 

repassarà alguns dels moments més rellevants de 

la seva vida.

La música, la narració i els recursos audiovisuals ens 

conduiran fins a l’interior d’una ment turmentada 

que recorda el seu país amb afecte, però també amb 

la consciència que ha permès la barbàrie. En una 

situació econòmica delicada, Bartók mira d’acabar 

unes composicions i, a cada moment, li vénen al cap 

les músiques tradicionals de la seva terra. Amb aquest 

so a la ment aconseguirà crear, malgrat les penúries  

i angoixes, obres d’una bellesa meravellosa.

Caos, turment i febre marquen, doncs, una nit a 

la qual assistirem com a espectadors privilegiats. 

Ens endinsarem en un ambient màgic i irreal on 

sonen els 44 duos per a dos violins del compositor, 

interpretats en directe per Oriol Algueró i Sergi 

Alpiste. Mentre soni la música, veurem projectades 

imatges amb intenció expressionista que 

contraposen escenes de guerra amb visions d’una 

Nova York feliç i superficial, per moments allunyada 

del conflicte sagnant que viu Europa.

Dos actors, Rosa Renom i Lluís Marco, conduiran 

la narració recreant, també, uns diàlegs entre 

Bartók i la seva esposa que ens parlen d’una doble 

recerca d’identitat: la d’un poble i la d’un Bartók 

obsessionat per la utilitat de la seva obra i per la 

seva recepció popular. 

No sóc matemàtic, ni economista, però crec que no 

m’equivoco si dic que les sumes afectades en un 

sol any en concepte de preparatius militars serien 

suficients per subvencionar la investigació de la 

música popular del món sencer. 

Béla Bartók

Teatre

Teatre Lliure - Espai Lliure

Del 18 al 21 de juliol

Durada aproximada: 85’ 

Espectacle en català

Dramatúrgia i direcció

Àlex Mañas
Intèrprets
Rosa Renom i Lluís Marco

Música en directe

44 duos per a dos violins, de Béla Bartók

Interpretació musical

Oriol Algueró i Sergi Alpiste (violins)

Audiovisual
Blai Tomàs
Escenografia i vestuari

Jose Novoa i Àngela Ribera

Ajudanta de direcció

Ester Villamor

Il·luminació
Mingo Albir

Producció tècnica

Francesc Arpí i Bernat Mayné

Producció audiovisual

Mar Saez
Elèctric de l’audiovisual

Ivan Rodríguez

Col·laboració actoral en l’audiovisual

Roc Jou (nen) i María Baena (nena)

Revisió catalana

Mercè Ibarz

Supervisió lingüística

Margarida Abras

Producció executiva i coordinació

Anna Mayné

Una producció del Grec 2013 Festival de Barcelona  

i Eszena Projectes Culturals.


