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cAP de PAtrocInI 
judith Aviñó i Vidal
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ProduccIó 
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mònica navarro olivé 
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 B.12880-2015 

les dades contingudes en aquest programa 
són correctes a 29 d’abril de 2015.
Podeu consultar els possibles canvis 
o modificacions a www.barcelona.cat/grec, 
al telèfon 93 316 10 00, o al 010 Barcelona 
Informació (preu de la trucada: 0,37 €, 
establiment de trucada; 0,08 €/minut 
tarifat per segons, IVA inclòs).

Amigues, amics,

ja tornem a ser amb vosaltres. com cada any, i ja en fa trenta-nou, el Grec 
omplirà Barcelona d’espectacles. Volem oferir-vos un nou festival carregat 
d’emocions intenses i de descobriments, sempre amb la voluntat de fer-
vos arribar el millor i el més interessant de la creació contemporània. 
un festival que ens parlarà del nostre món, aquest món trasbalsat i 
divers, amb la voluntat de col·laborar una mica en la difícil feina de fer-lo 
més habitable, encara més nostre. de vegades per celebrar el que som, 
el que sabem i el que tenim. de vegades per dir el que no es pot celebrar, 
per ser conscients del que no sabem i potser per mirar si podem canviar 
el que tenim. 

Aquest mes de juliol us proposem un programa obert que barreja  
gèneres i estils, que mostra noves formes d’expressió, que reconeix  
el valor del que hem fet i que s’hi arrrela. tot, per anar teixint amb 
vosaltres una relació de complicitat que ens permeti gaudir tant del  
més proper i popular com de les propostes més agosarades. Aquesta  
és la transversalitat que busquem: del teatre a la dansa contemporània, 
de la música al circ, de la comèdia al drama, del realisme a les noves 
formes dramàtiques, del flamenc a la música improvisada... podeu 
dibuixar tants camins com vulgueu, canviar de direcció sobtadament, 
tornar enrere o només mirar endavant. 

l’espectacle no comença si no hi ha espectadors. més ben dit, l’espectacle 
només aconsegueix tenir sentit quan l’espectador, com l’últim actor, músic, 
acròbata o ballarí que s’incorpora al muntatge, li ofereix la seva rèplica, 
la seva emoció, la seva comprensió. Aquesta és potser la virtut més gran 
de les arts escèniques: no són res si no hi som tots. És entre tots, des de 
l’escenari o des del pati de butaques, que fem possible l’emoció, el diàleg, 
la reflexió. És entre tots que gaudim de la possibilitat de ser, de saber i de 
tenir, si més no durant una estona agradable, el que podríem ser, el que 
desitjaríem saber i el que voldríem tenir. les arts escèniques són les arts 
de la memòria i les arts del futur, del que podria ser. És amb vosaltres que 
començarà l’espectacle.

Gràcies per ser altre cop al Grec!

Ramon Simó 
director del Festival

lA MEMÒRIA  

I El FUTUR
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ÍNDEx

D’ESpECTAClES

obERTURA
 Dates Espai pàg.

obeses i la banda Municipal  
de barcelona / oques grasses 30 de juny Plaça de margarida xirgu 7 

ESpECTAClE INAUgURAl Dates Espai pàg.

la Veronal 1-2 de juliol teatre Grec 8

TEATRE
 Dates Espai pàg.

la voix humaine 1 i 2 de juliol mercat de les Flors – sala maria Aurèlia capmany 9
VIp 1-8 de juliol BArts 10
bangkok 1 de juliol-2 d’agost la Villarroel 10
penso en Yu 1-26 de juliol sala Beckett 11
premis i càstigs 2-5 de juliol teatre lliure – sala Fabià Puigserver 12
El carrer Franklin 2-19 de juliol teatre nacional de catalunya – sala Petita 12
l’Antic Teatre al grec 2-31 de juliol Antic teatre 13
la tortuga de Califòrnia 2-26 de juliol la seca espai Brossa 14
Neus Català. Un cel de plom 2-26 de juliol sala muntaner 14
Helverova Noć (la nit d’Helver) 3-5 de juliol teatre romea 16
l’últim cabaret 8-12 de juliol (exposició: 1-18 de juliol) Pati manning 19
CaRRoussel 8-12 de juliol Plaça de margarida xirgu 20
2015 com a possibilitat 9-12 de juliol cccB 22
El teatre i la pesta 9-26 de juliol teatre Akadèmia 25
En avant, marche! 10-12 de juliol teatre lliure – sala Fabià Puigserver 26
Digue’m la veritat 14-18 de juliol museu d’Arqueologia 29
Amor & Shakespeare 16-19 de juliol teatre Grec 31
bluf 16-19 de juliol mercat de les Flors – sala Pina Bausch 31
Federico garcía 16-19 de juliol Hiroshima 33
Sócrates. Juicio y muerte de un ciudadano 16 juliol - 2 d’agost teatre romea 33
Marat/Sade 17-19 de juliol teatre lliure Gràcia 35
Soeurs 17-19 de juliol teatre lliure – sala Fabià Puigserver 36
Ella i els arquitectes 22-26 de juliol el Born centre cultural 42
los esqueiters 22-25 de juliol cccB 42
The Civil Wars 23-25 de juliol mercat de les Flors – sala ovidi montllor 43
Els mots i la cosa 23-26 de juliol teatre lliure – espai lliure 44
Només ens vol protegir del cel 24-26 de juliol museu d’Arqueologia 44
la clausura del amor 23-26 de juliol teatre lliure Gràcia 45
Ninet’Inferno 25 de juliol teatre Grec 47
Aquil·les o l’estupor 28-30 de juliol mercat de les Flors – sala maria Aurèlia capmany 49
la imaginación del futuro 28-30 de juliol teatre lliure – sala Fabià Puigserver 49

DANSA
 Dates Espai pàg.

Jordi Cortés / Associació Kiakhart 3-5 de juliol mercat de les Flors – sala Pina Bausch 16
Sol picó 6-8 de juliol mercat de les Flors – sala maria Aurèlia capmany 18
Sabine Dahrendorf / Josep Sanou 8-10 de juliol museu d’Arqueologia 20
Man Drake / Tomeo Vergés 8-10 de juliol mercat de les Flors – sala Pina Bausch 21
Compagnie Adrien M / Claire b (Hakanaï) 9-11 de juliol teatre lliure – espai lliure 23
Compagnie Adrien M / Claire b (Cinématique) 10-11 de juliol  mercat de les Flors – sala maria Aurèlia capmany 23
Thomas Hauert / group la bolsa 14-15 de juliol teatre lliure – sala Fabià Puigserver 28
peeping Tom 15-17 de juliol mercat de les Flors – sala maria Aurèlia capmany 30
Noname Sosu / Sungsoo Ahn pick-up group /  
Company SIgA 17-18 de juliol mercat de les Flors – sala ovidi montllor 34
María Muñoz / pep Ramis / Mal pelo 22-23 de juliol mercat de les Flors – sala maria Aurèlia capmany 40
Ina Christel Johanssen / zero visibility corp. 22-23 de juliol teatre lliure – sala Fabià Puigserver 41 
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MÚSICA
 Dates Espai pàg.

la masia del jazz 1-5 de juliol jamboree 11
Concerts de petit format 2-30 de juliol jardins del teatre Grec 15
Joan Manuel Serrat 4-8 de juliol teatre Grec 17
Veus amb ànima 7-12 de juliol jamboree 19
Moviment d’Insurrecció Sonora (M.I.S.) 9 de juliol Hiroshima 22
Ismael Serrano 9 de juliol teatre Grec 24
Diego El Cigala 10 de juliol teatre Grec 25
José James 11 de juliol BArts 27
Kyle Eastwood 11 de juliol teatre Grec 27
guerra 13-14 de juliol BArts 28
big & black Jamboree 14-19 de juliol jamboree 29
lisandro Aristimuño 15 de juliol BArts 30
In Crescendo & Cantabile 16 de juliol BArts 32
lambchop 17 de juliol BArts 34
Clara peya 18 de juliol luz de Gas 35
The Artist 17 i 18 de juliol l’Auditori – sala Pau casals 37
Elektropical Fever Fest II 18 de juliol BArts 37
Agustí Fernández Celebration Ensemble 20 de juliol mercat de les Flors – sala ovidi montllor 38
Christopher Cross 21 de juliol BArts 38
paquito D’Rivera & Trio Corriente 21-25 de juliol jamboree 39
Nit de musicals: Una nit a broadway 21 de juliol teatre Grec 39
lee Fields & The Expressions 22 de juliol BArts 40
Jordi Savall / Hespèrium xxI 22 de juliol teatre Grec 41
Royal Southern brotherhood + The Excitements 23 de juliol BArts 43
lila Downs 24 de juliol BArts 46
Ane brun 25 de juliol BArts 46
Yann Tiersen 26 de juliol teatre Grec 48
Nit de tango: piazzolla convida buika 29 de juliol teatre Grec 50
Els Amics de les Arts 30 de juliol teatre Grec 50

CIRC
 Dates Espai pàg.

pals 4-7 de juliol mercat de les Flors – sala ovidi montllor 18
Fuga 9-11 de juliol mercat de les Flors – sala ovidi montllor 24
Il n’est pas encore minuit… 27-28 de juliol teatre Grec 48

MINIgREC
 Dates Espai pàg.

Festa d’inauguració 27 de juny teatre Grec 51
Faboo 4-5 de juliol teatre tantarantana 52
petjades 8-9 de juliol la Vilella 52
Electric babyland 11-12 de juliol Fundació joan miró 52
El intrépido viaje de un hombre y un pez 18-19 de juliol la Vilella 53
la butxaca del pantaló és un telèfon 25-26 de juliol Hiroshima 53
Viatge al centre de la Terra (s. xxI) 28-30 de juliol mercat de les Flors –sala ovidi montllor 53

 MéS gREC
 Dates Espai pàg.  

Veus paral·leles 5 de juliol el Born centre cultural 54
IT Emergents 14-18 de juliol Institut del teatre – espai scanner 55
Cabaret sensorial 2 de juliol - 1 d’agost el Polvorí (teatro de los sentidos) 55
Cosas que se olvidan fácilmente 3-26 de juliol mercat de les Flors 56
No t’ho perdis 27 de maig i 2 i 11 de juny Biblioteques de Barcelona 57
Converses a les biblioteques 9 i 16 de juny i 2 i 8 de juliol Biblioteques de Barcelona 57
Taller d’Espectadors 6, 18, 24, 27 i 28 de juliol diversos espais 57 
Escola Internacional d’Arts Escèniques de barcelona dates per confirmar Institut del teatre 58
IpAM International performing Arts Meeting 7-10 de juliol diversos espais 58
x obrador d’Estiu de la Sala beckett 4-11 de juliol nau Ivanow 58
pIIgS Festival de Dramatúrgia sobre la Crisi 20-26 de juliol nau Ivanow 59
Sala Montjuïc 3 de juliol - 7 d’agost Fossat de santa eulàlia (castell de montjuïc) 60

INFoRMACIó gENERAl   pàg.
Descomptes   6
Venda d’entrades   6
Més informació   60
El Festival a Montjuïc   61
Els espais del Festival   62
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MENoRS DE 16 ANYS
50% DE DESCoMpTE
 
llocs de venda
Per als espectacles de teatre, dansa 
i circ del teatre Grec, el teatre 
lliure, el mercat de les Flors, el 
museu d’Arqueologia, el Born centre 
cultural, el teatre Akadèmia i el teatre 
Hiroshima: tiquet rambles, www.
barcelona.cat/grec i taquilles dels 
espais d’actuació.
Per a la resta d’espais, consulteu  
al mateix teatre o espai d’actuació.
 
Excepcions
Aquest descompte no s’aplica als 
espectacles de música.
 
MENoRS DE 25 ANYS
25% DE DESCoMpTE
 
llocs de venda
Per als espectacles del teatre Grec, el 
teatre lliure, el mercat de les Flors, el 
museu d’Arqueologia, el Born centre 
cultural, el teatre Akadèmia  
i el teatre Hiroshima: tiquet rambles, 
www.barcelona.cat/grec  
i taquilles dels espais d’actuació.
Per a la resta d’espais, consulteu  
al mateix teatre o espai d’actuació.
 
 

MAJoRS DE 65 ANYS
25% DE DESCoMpTE
 
llocs de venda
Per als espectacles del teatre Grec, el 
teatre lliure, el mercat de les Flors, el 
museu d’Arqueologia, el Born centre 
cultural, el teatre Akadèmia  
i el teatre Hiroshima: tiquet rambles, 
www.barcelona.cat/grec  
i taquilles dels espais d’actuació.
Per a la resta d’espais, consulteu  
al mateix teatre o espai d’actuació.
 

pERSoNES A l’ATUR
25% DE DESCoMpTE
 
llocs de venda
Per als espectacles del teatre Grec, el 
teatre lliure, el mercat de les Flors, el 
museu d’Arqueologia, el Born centre 
cultural, el teatre Akadèmia  
i el teatre Hiroshima: tiquet rambles.
Per a la resta d’espais, consulteu  
al mateix teatre o espai d’actuació.
 
TITUlARS DE  
lA TARgETA RoSA
50% DE DESCoMpTE
 
llocs de venda
Per als espectacles de teatre, dansa 
i circ del teatre Grec, el teatre 
lliure, el mercat de les Flors, el 
museu d’Arqueologia, el Born centre 
cultural, el teatre Akadèmia i el teatre 
Hiroshima: tiquet rambles, www.
barcelona.cat/grec i taquilles dels 
espais d’actuació.
Per a la resta d’espais, consulteu  
al mateix teatre o espai d’actuació.
 
Excepcions
Aquest descompte no s’aplica  
als espectacles de música.

gRUpS
20% DE DESCoMpTE
A PArtIr de 15 Persones
 
llocs de venda
Per als espectacles del teatre Grec,  
el teatre lliure, el mercat de les Flors, 
el museu d’Arqueologia, el Born centre 
cultural, el teatre Akadèmia  
i el teatre Hiroshima: tiquet rambles.
Per a la resta d’espais, consulteu  
al mateix teatre o espai d’actuació.
 
 
TITUlARS DEl CARNET  
DE FAMÍlIA NoMbRoSA  
o MoNopARENTAl
50% DE DESCoMpTE
 
llocs de venda
Per als espectacles de teatre,  
dansa i circ del teatre Grec, el teatre  
lliure, el mercat de les Flors, el museu 
d’Arqueologia, el Born centre cultural, 
el teatre Akadèmia i el teatre 
Hiroshima: tiquet rambles.
Per a la resta d’espais, consulteu  
al mateix teatre o espai d’actuació.
 
Excepcions
Aquest descompte no s’aplica als 
espectacles de música.
 
TITUlARS DEl CARNET  
DE bIblIoTEqUES
20% DE DESCoMpTE
 
llocs de venda
Per als espectacles del teatre Grec, el 
teatre lliure, el mercat de les Flors, el 
museu d’Arqueologia, el Born centre 
cultural, el teatre Akadèmia  
i el teatre Hiroshima: tiquet rambles, 
www.barcelona.cat/grec i taquilles dels 
espais d’actuació.
Per a la resta d’espais, consulteu  
al mateix teatre o espai d’actuació.

AboNAMENT
20% DE DESCoMpTE 
en la compra d’entrades per a tres 
espectacles o més del teatre Grec, el 
teatre lliure, el mercat de les Flors, el 
museu d’Arqueologia, el Born centre 
cultural, el teatre Akadèmia  
i el teatre Hiroshima. 

llocs de venda
tiquet rambles  
i www.barcelona.cat/grec

CARNET bCNCUlTURAl
els titulars d’aquest carnet podran 
gaudir de descomptes i promocions en 
una selecció d’espectacles.  
Per a més informació, consulteu  
www.bcncultural.cat.

 

lAST MINUTE
50% DE DESCoMpTE  
el mateix dia de l’espectacle a partir 
de tres hores abans de l’inici de la 
funció, en el cas que quedin localitats 
disponibles d’aquest descompte. 
Aquest descompte s’aplica únicament 
a una tria d’espectacles.
 
lloc de venda
tiquet rambles
 
Excepcions
Aquest descompte no s’aplica  
als espectacles de música.
 

CoNDICIoNS I ExCEpCIoNS
qualsevol persona pot adquirir 
aquestes localitats, però en el cas del 
descompte per a majors de 65 anys, 
menors de 25, menors de 16, carnet 
de família nombrosa o monoparental, 
targeta rosa, carnet de Biblioteques 
i persones a l’atur, només les podran 
fer servir els respectius col·lectius. es 
demanarà l’acreditació corresponent 
al descompte en accedir al recinte on 
tingui lloc l’espectacle.

les entrades amb descompte per  
als espectacles de música del teatre 
Grec són limitades.

s’hi denegarà l’accés a totes aquelles 
persones que facin un ús fraudulent 
d’aquestes entrades.
 
els diferents tipus de descompte  
no són acumulables.
 
el descompte del 50% a menors 
de 16 anys, last minute, els titulars 
del carnet de família nombrosa 
o monoparental i als titulars de 
la targeta rosa no s’aplicarà als 
espectacles de música.

els espectacles L’últim cabaret 
(Pati manning), CaRRoussel (Plaça 
margarida xirgu) i La butxaca del 
pantaló és un telèfon i Moviment 
d’Insurrecció Sonora (M.I.S.) 
(Hiroshima) estan exclosos  
de tots els descomptes.

el descompte del 25% per a persones 
a l’atur no s’aplicarà a l’espectacle de 
música Joan Manuel Serrat: Antología 
desordenada

VAl REgAl
si el desembre o gener passats  
vau comprar un dels vals regal  
del Festival, podeu consultar  
les condicions per bescanviar-lo  
a www.barcelona.cat/grec.

les entrades dels espectacles del Grec 
2015 Festival de Barcelona es poden 
adquirir als següents punts de venda:
 

TIqUET RAMblES
Palau de la Virreina
la rambla, 99. Horari: de dilluns  
a diumenge, de 10 a 20.30 h
telèfon d’informació de taquilles:  
93 316 11 11
 
WEb DEl gREC 2015
FESTIVAl DE bARCEloNA
www.barcelona.cat/grec 
 
TAqUIllES DElS  
ESpAIS D’ACTUACIó
es poden adquirir entrades per  
a l’espectacle en cartell el mateix dia  
de la funció sempre que en quedin  
de disponibles.
les taquilles obriran els dies de  
funció com a mínim una hora abans  
de començar l’espectacle.
 
CoNDICIoNS DE VENDA  
DE lES loCAlITATS
• L’organització del festival no garanteix 

l’autenticitat de l’entrada si no ha estat 
adquirida als punts de venda oficials.

• Una vegada adquirides les entrades  
no s’admeten canvis ni devolucions.

• Si per força major l’organització 
hagués de canviar el lloc i/o el 
dia previstos per a un espectacle, 
l’entrada continuarà sent vàlida per 
al nou emplaçament i/o dia. quan el 
nou emplaçament i/o dia no resultin 
adequats per a l’espectador, o quan 
un espectacle se suspengui abans 
de començar, es retornarà l’import 
de l’entrada al mateix lloc on va ser 
adquirida, a partir de transcorregudes 
24 hores des de la data de suspensió 
fins a un mes després de la data 
en què hagués tingut lloc la funció 
suspesa. la suspensió d’un espectacle 
quan hagin passat més de 30 minuts 
des del seu començament no dóna dret 
a devolució.

• L’adquisició de qualsevol entrada 
del Grec 2015 Festival de Barcelona 
comporta l’acceptació d’aquestes 
condicions.

• La venda d’entrades a Tiquet Rambles 
es realitzarà mitjançant el terminal 
corresponent a l’operador de cada 
espectacle. en alguns casos això pot 
comportar diferents torns d’espera.

• Els espectacles programats als 
espais la Vilella, luz de Gas, Antic 
teatre i Fundació joan miró es venen 
únicament a cada espai i no es venen  
a tiquet rambles. 

• Les entrades pels espectacles Epíleg 
d’un inici, Digue’m la veritat i Només 
ens vol protegir del cel, programats 
al museu d’Arqueologia, es poden 
comprar anticipadament a tiquet 
rambles, al web www.barcelona.cat/
grec i, els dies de funció, a la taquilla 
del teatre Grec a partir de les 20 h.

• Les entrades per a l’espectacle 
CaRRoussel programat a la plaça de 
margarida xirgu no es poden comprar 
anticipadament. la venda es realitzarà 
el mateix dia de funció a les taquilles 
de l'espai.

DESCoMpTES VENDA

D’ENTRADES
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30 de juny
plaça de Margarida xirgu
A partir de les 20.30 h 

Entrada lliure

MÚSICA

oques GrAsses
lIVINg IN THE Hol·lES
la festa continua amb els oques Grasses, que van 
ser el Grup revelació per votació popular en els 
premis enderrock de 2014 i que ara estan immersos 
en la gira Living in the Hol·les. la formació es 
caracteritza per un so optimista i energètic que  
es combina amb unes lletres de pes i profunditat.  
els oques Grasses van llançar el 2014 el segon disc, 
Digue-n’hi com vulguis, i ja tenen una legió d’addictes 
al seu so festiu i alegre. combinen el reggae i el 
pop en molts temes (ells diuen que fan... cançons 
amb ales!), tot i que també exploren amb èxit altres 
sonoritats. 

oBeses  
I lA BAndA munIcIPAl  
de BArcelonA 
obESES 3D
si alguna cosa caracteritza obeses és el seu 
atreviment en la composició musical, el seu 
sentit de l’humor, la seva capacitat per crear 
lletres sorprenents i, especialment, unes ganes 
d’experimentar que els han portat del gypsy jazz  
al heavy metal i de la sardana a una peça buffa  
de rossini, passant per la rumba, electrónica, pop-
funk…. A la plaça de margarida xirgu interpreten el 
seu nou disc, Monstres i princeses, amb la complicitat 
d’una formació simfònica que es caracteritza per la 
seva mirada àmplia al món de la música. el rigor  
amb què la Banda municipal de Barcelona interpreta 
el seu repertori no li ha impedit emprendre tota mena 
de col·laboracions amb els artistes més heterogenis. 
sens dubte un dels grans esdeveniments de la 
temporada musical. 

oBerturA

oBeses 

Arnau tordera (veu i guitarres),
maiol montané (bateria i cors),
Arnau Burdó (teclats i veu),
jaume coll i mariné (baix i cors),
ProduccIó executIVA
ImÉs management

BAndA munIcIPAl de BArcelonA

dIreccIó
Henrie Adams

oques GrAsses 

josep montero (veu i guitarra), 
Arnau Altimir (bateria), 
joan Borràs (teclat), 
Guillem realp (baix),
miquel Biarnés (trombó), 
miquel rojo (trompeta)
i josep Valldeneu (saxo)
ProduccIó executIVA
Fourni Produccions sonores

El gREC ARRENCA AMb El NoU
ESpECTAClE DElS obESES AMb
lA bANDA MUNICIpAl DE bARCEloNA,
ElS RITMES ENERgèTICS DElS
oqUES gRASSES I AlgUNES SoRpRESES MéS. 

obESES I lA bANDA MUNICIpAl DE bARCEloNA / oqUES gRASSES
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lA CoVA MéS pRoFUNDA
DEl MóN DóNA NoM A UN

ESpECTAClE DE DANSA
CoNTEMpoRàNIA qUE

ExploRA El CoNCEpTE
DEl MAl MITJANçANT UNA

CoMbINACIó ExploSIVA
DE MoVIMENT, TExT

I IMATgE. 

VoRÒNIA

lA VeronAl 

DANSA

dIreccIó
marcos morau 
coreoGrAFIA
marcos morau 
en col·laboració amb els intèrprets
drAmAtúrGIA
roberto Fratini i Pablo Gisbert -
el conde de torrefiel
InterPretAcIó
joaquín collado, jony lópez, 
sau-ching Wong, lorena nogal, 
shay Partush, manuel rodríguez,
marina rodríguez i Giacomo todeschi 
escenoGrAFIA
la Veronal i enric Planas
dIsseny d’Il·lumInAcIó
Albert Faura
dIsseny de so / concePcIó sonorA
marcelo lastra
dIreccIó tècnIcA
Bernat jansà
ProduccIó
juan manuel Gil
FotoGrAFIA
edu Pérez

la foscor i les tenebres regnen al fons de la cova 
Vorònia, una cavitat de més de 2.000 metres de 
profunditat situada a Geòrgia, al caucas occidental. 
És, segurament, l’escenari ideal per a una exploració 
del mal com la que es disposa a emprendre aquesta 
companyia de dansa, formada l’any 2005 per un 
conjunt d’artistes procedents dels mons de la dansa, 
el cinema, la fotografia i la literatura que buscaven 
nous llenguatges d’expressió. en aquesta peça opten 
per una contraposició d’imatges constant i per una 
desconstrucció del moviment que confereix a la 
coreografia un caràcter abstracte i, de vegades, fins 
i tot violent. l’espectacle explora conceptes com la 
moral humana i la religió. I Vorònia constitueix, en 
aquest context, l’al·legoria d’un infern, a la manera  
de l’hades clàssic o els cercles de la Divina Comèdia, 
que la Veronal representa mitjançant les figures  
i imatges simbòliques que omplen l’escenari.

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona, el mercat  
de les Flors, la Veronal, el théâtre national de chaillot (París),  
el Hessisches staatsballett darmstadt Wiesbaden i tanz im  
August Berlín. 
 
Amb la col·laboració del Graner - centre de creació.

1 i 2 de juliol
Teatre grec
22 h
Durada: 60 min

16-28 €

ESTRENA /  
CopRoDUCCIó  
INTERNACIoNAl

ESpECTAClE 
INAUgURAl
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lA VoIx HumAIne
JEAN CoCTEAU / 
ToNEElgRoEp AMSTERDAM / 
IVo VAN HoVE 

1 i 2 de juliol
Mercat de les Flors - Sala Maria Aurèlia Capmany
20 h
Durada: 70 min
Espectacle en neerlandès amb sobretitulació en català

30 €

Autor
jean cocteau
trAduccIó
Peter van Kraaij i Halina reijn
dIreccIó
Ivo van Hove
drAmAtúrGIA
Peter van Kraaij
InterPretAcIó
Halina reijn
dIsseny d’Il·lumInAcIó 
I escenoGrAFIA
jan Versweyveld
trAduccIó dels soBretÍtols
Aura Garí lópez
FotoGrAFIA
jan Versweyveld

UNA DE lES CoMpANYIES NEERlANDESES MéS INNoVADoRES ToRNA 
Al gREC AMb UN MUNTATgE ÍNTIM qUE ENS CoNVIDA A ExERCIR DE 
VoYEURS D’UNA TRAgèDIA AMoRoSA NARRADA A Cop DE TElèFoN. 

el públic barceloní va conèixer Ivo van Hove i la seva companyia gràcies  
a l’espectacular Tragèdies romanes (Grec 2013) i després a The Fountainhead 
(Grec 2014). enguany, però, veurà la vessant més íntima d’aquest director 
d’escena en un clàssic del teatre del segle xx signat per jean cocteau.  
l’actriu Halina reijn interpreta en solitari aquest muntatge sobre una dona 
que parla per telèfon amb el seu amant i mira de retenir-lo desesperadament. 
És una gran actriu de teatre, cinema i televisió que, en la visió de Van Hove, 
se’ns mostra darrere una finestra. es convida així el públic a espiar la intimitat 
d’una tragèdia sentimental, un diàleg que les fallades de la comunicació 
telefònica converteixen en un monòleg punyent. un muntatge mai vist fins  
ara a Barcelona que ens mostra un aspecte nou, allunyat de la grandesa  
i l’espectacularitat de propostes anteriors d’Ivo van Hove, però íntim,  
intens i captivador.

una producció de toneelgroep Amsterdam.

TEATRE
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TEATRE TEATRE

Autors I trAduccIó
ramon Fontserè i martina cabanas
dIreccIó
ramon Fontserè
InterPretAcIó
ramon Fontseré, Pilar sáenz,
dolors tuneu, xavi sais i xevi Vilà
escenoGrAFIA
martina cabanas
VestuArI
laura Garcia
ATTREzzo
txell cabanas, xevi Vilà i xavi sais
moVIment
sílvia Brossa
AjudAnt de dIreccIó
martina cabanas
dIsseny d’Il·lumInAcIó
Bernat jansà
dIsseny de so
Guillermo mugular
mestre de tImBAles
marc casas 
coordInAcIó tècnIcA
manel melguizo
ProduccIó executIVA
montserrat Arcarons i Alba espinasa
FotoGrAFIA
david ruano

Autor I dIreccIó
Antonio morcillo
InterPretAcIó
carlos Álvarez-nóvoa i dafnis Balduz
escenoGrAFIA
Paco Azorín
dIsseny de lA Il·lumInAcIó
Kiko Planas (AAI)
AjudAnt de dIreccIó
óscar García recuenco

UNA DE lES CoMpANYIES TEATRAlS 
MéS àCIDES DEl pAÍS FA UN Cop D’Ull 
Al SAló DE CASA I poSA El DIT A lA 
NAFRA pARlANT SobRE El TRACTE qUE 
DISpENSEM A lA CANAllA. I SI EN lloC 
DE FIllS ESTEM CRIANT TIRANS? 

segur que, davant del nou espectacle dels 
joglars, més d’un espectador es recordarà 
de la progenitura dels seus amics o veïns... 
o de la pròpia. Perquè, tot i que això sigui 
comèdia i passi dalt d’un escenari, de 
vegades les situacions que retraten aquests 
cinc actors que es desdoblen en més de 
trenta personatges són tan reals com la 
vida mateixa. sí, en la nostra societat, les 
criatures s’han convertit en very important 
persons, uns VIP a qui volem proporcionar 
la vida còmoda que nosaltres no vam tenir. 
Però possiblement els estem convertint  
en éssers intractables que, inevitablement, 
acabaran transformant-se en dictadors. 
sarcasme, acidesa, ironia... tot servirà per 
preguntar-nos si el nostre sistema educatiu  
i la nostra obsessió per garantir tots i 
cadascun dels drets de la canalla no està 
fent que pares i professors caiguin en un 
parany que s’han preparat ells mateixos. 
riureu en veure com els adults aprofiten 
totes les ocasions possibles per equivocar-
se i crear petits monstres. 

una producció dels joglars. 

Amb la col·laboració d’el terrat, el centro dramático 
nacional i el teatro Principal de Zaragoza.

l’obRA gUANYADoRA DEl xxII pREMI 
SgAE DE TEATRE 2013 TRANSCoRRE 
EN UN AERopoRT AbANDoNAT, 
ESCENARI D’UNA CRÍTICA FERoTgE 
EN ClAU DE TRAgICoMèDIA A UNA 
polÍTICA ECoNÒMICA qUE HA gENERAT 
SITUACIoNS gRoTESqUES. 

un vigilant jurat, l’única persona que treballa  
en un aeroport abandonat, es troba amb 
un visitant que no s’esperava: un viatger 
que, bitllet i maletes en mà, pretén volar a 
Bangkok, tot i que des d’aquesta terminal 
aèria ja fa molt que no hi ha cap enlairament, 
si és que n’hi ha hagut mai... A força d’humor 
negre, un sarcasme corrosiu i molta ironia, 
el dramaturg Antonio morcillo critica sense 
concessions un estil de gestió que ha 
conduït al malbaratament de recursos i a 
situacions surrealistes com les que recrea 
aquesta ficció escènica. nascut a Albacete 
i llicenciat en direcció i dramatúrgia per 
l’Institut del teatre de Barcelona, ciutat 
on viu, morcillo és el director artístic de 
Perpetuummobile, associació que el 2014 va 
organitzar el Festival de dramatúrgia sobre 
la crisi PIIGs. És autor de peces teatrals com 
Los carniceros (Premi de teatre marqués de 
Bradomín 1998), Despedida II (Premi sGAe 
de teatre 2001) i En experimentos con ratas 
(Premi sGAe de teatre 2007). A més,  
ha creat les dramatúrgies de novel·les com  
Dies meravellosos, de jordi coca, o Fratelli, 
de carmelo samonà, totes dues estrenades  
al teatre tantarantana.

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona,  
la Villarroel i el centro dramático nacional.

JoglARS

ANToNIo MoRCIllo

VIP
BAnGKoK

De l’1 al 8 de juliol
bARTS
De dimarts a divendres, 21 h
Dissabte, 18.30 i 21.30 h. Diumenge, 19 h
Durada: 90 min
Espectacle en català

20-25 €

De l’1 de juliol al 2 d’agost
la Villarroel
De dimarts a divendres, 21 h 
Dissabtes, 18.30 i 21 h. Diumenges, 18.30 h
Espectacle en castellà

24-28 €

ESTRENA
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De l’1 al 5 de juliol
Jamboree

ElS NoUS VAloRS DE l’ESCENA JAzzÍSTICA MoSTREN El SEU 
poTENCIAl EN TRES CoNCERTS DURANT ElS qUAlS DEIxARAN 
CoNSTàNCIA DEl gRAN FUTUR DEl gèNERE A CATAlUNYA.  
lA pEDRERA DEl JAzz loCAl, Al JAMboREE.

MoTIS-CHAMoRRo SExTET & YoUNg JAzz 
bAND / llUC CASARES qUINTET FEATURINg 
MIgUEl RoDRÍgUEz / JoVE bIg bAND

lA mAsIA 
del jAZZ

De l’1 al 26 de juliol
Sala beckett
De dimarts a dissabte, 21.30 h. Diumenges, 18.30 h
Durada: 90 min
Espectacle en català

20 €

El CAS D’UN pRES polÍTIC xINèS 
AllIbERAT DESpRéS DE DISSET ANYS 
obSESSIoNA UNA DoNA, qUE A pARTIR 
D’AqUESTA HISTÒRIA REpASSA lA SEVA 
ExISTèNCIA I S’INTERRogA SobRE  
El SACRIFICI I El CoMpRoMÍS.

de què serveix revoltar-se? quin sentit té  
el sacrifici? Aquestes són algunes preguntes 
que es fa la madeleine, una canadenca que 
troba en un diari la història de yu dongyue, 
lu decheng i yu Zhijian, tres joves que 
durant les manifestacions de l’any 1989  
van ser detinguts per llançar ous plens  
de pintura contra un retrat gegantí de  
mao Zedong. obsessionada amb la història 
d’aquests tres joves, i en concret amb  
la de yu dongyue, madeleine començarà 
a escriure-li mil i una vegades una carta 
que sempre esquinça, mentre reexamina 
la seva pròpia existència i comparteix les 
seves reflexions amb lin, una jove xinesa 
a qui ajuda a preparar l’examen de francès, 
i jerémie, un veí resignat que accepta la 
fatalitat de la seva vida i descarta la revolta. 
la història amb majúscula i les històries 
personals d’uns éssers que fan front a la 
vida de maneres diverses. tot conflueix en 
un text escrit per convidar-nos a deixar de 
banda l’apatia i la indiferència.

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona  
i la sala Beckett / obrador Internacional de dramatúrgia.

Amb la col·laboració d’Afterplay.

CARolE FRéCHETTE / IMMA ColoMER

Penso en yu
AutorA
carole Fréchette
trAduccIó
elisabet ràfols
dIreccIó
Imma colomer
InterPretAcIó
Pep Ferrer, Fina rius i mar ulldemolins
escenoGrAFIA
max Glaenzel
AjudAnt d’escenoGrAFIA
josep Iglesias
Il·lumInAcIó
Kiko Planas
VÍdeo
joan rodón
VestuArI
Antonio Belart
AjudAntA de dIreccIó
Aina tur
ProduccIó executIVA
Anna rius
Alumne en PràctIques
de l’InstItut del teAtre
Alberto rizzo
FotoGrAFIA
david ruano

TEATREMÚSICA

De l’1 al 3 de juliol

MoTIS-CHAMoRRo  
SExTET & YoUNg  
JAzz bAND
20 i 22 h
15-18 € 

el quintet de joan chamorro i Andrea 
motis, amb el saxofonista Pablo Arias  
i alguns dels solistes més destacats de la 
sant Andreu jazz Band, interpreten un 
repertori nou farcit dels temes clàssics.

4 de juliol

llUC CASARES qUINTET  
FEATURINg MIgUEl  
RoDRÍgUEz
20 i 22 h 
12-15 € 

lluc casares s’ha convertit en un dels 
valors del jazz més nous a casa nostra.  
Ara presenta les peces del seu nou repertori 
acompanyat del pianista miguel rodríguez. 

5 de juliol
20 i 22 h 
12-15 € 

JoVE bIg bAND
El JAzz. lA HISTÒRIA

un espectacle narratiu i musical que té 
com a fil conductor la història del jazz, a 
càrrec d’una formació nascuda l’any 2012  
a Blanes i que constitueix tot un exemple 
de la regeneració jazzística del país. 

InterPretAcIó musIcAl
Pablo Arias (saxo alt i flauta), 
joan chamorro (contrabaix, 
saxo baríton i direcció musical), 
Andrea motis (veu, trompeta i saxos),
esteve Pi (bateria),
Ignasi terraza (piano i orgue)
i josep traver (guitarres)
tHe younG jAZZ BAnd
joan codina (trombó), 
magalí datzira (contrabaix),
joan mar sauqué (trompeta),
joan martí, Alba esteban (saxos),
rita Payés (trombó)
i marçal Perramon (saxos i clarinet)
ArrAnjAments orIGInAls
Alfons carrascosa, joan monné, 
toni Vaquer i sergi Vergés

InterPretAcIó musIcAl 
Bruno calvo (trompeta),
lluc casares (saxo tenor),
Pau lligadas (contrabaix),
miguel rodríguez (piano
i joan terol (bateria)

dIreccIó 
jordi sacristáni Blázquez
InterPretAcIó musIcAl
èric Agudo (saxo tenor),
Albert Barlana (guitarra),
joan Barroso (saxo baríton),
maria Berrocal (saxo alt),
ton checa (trompeta),
Aiona delgado (trombó),
Iago García (trombó),
núria Hostenc (saxo tenor),
Ferran laínez (bateria),
sixto lara (baix),
Valentina mariani (trompeta),
mario membrives (trombó),
Violeta Planells (saxo alt),
sergi reyes (trombó),
jordi sacristán (trompeta),
Arnau serra (trompeta)
i mireia serra (piano)

ESTRENA
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Del 2 al 5 de juliol
Teatre lliure - Sala Fabià puigserver
20.30 h
Espectacle en català

26 €

drAmAtúrGIA I dIreccIó
ciro Zorzoli 
InterPretAcIó
Ivan Benet, mamen duch, marta Pérez,
carme Pla, Albert ribalta, jordi rico,
àgata roca i marc rodríguez 
escenoGrAFIA I VestuArI
Alejandro Andújar 
dIsseny d’Il·lumInAcIó
carlos lucena 
ProduccIó executIVA
daniel lópez-orós 
AjudAnt de dIreccIó
juan manuel Branca

lA CoMpANYIA CATAlANA poRTA 
A bARCEloNA pER pRIMER Cop El 
DRAMATURg I DIRECToR ARgENTÍ CIRo 
zoRzolI, I ExploRA AMb Ell ElS 
MECANISMES DE lA REpRESENTACIó 
TEATRAl.

referent de l’escena teatral argentina més 
nova, Zorzoli ja havia utilitzat el món del 
teatre per interrogar-se sobre els codis 
i les regles que, de manera conscient o 
inconscient, regeixen la conducta dels 
éssers humans i marquen les seves 
relacions. Ho va fer a Estado de ira, que 
l’any 2010, al Festival de otoño a Primavera 
de madrid, va entusiasmar la crítica i els 
espectadors, entre els quals els membres  
de la companyia t de teatre. Fascinats  
per la manera com Zorzoli parlava sobre  
les relacions humanes, per un sentit  
de l’humor tan divertit com inquietant,  
i per la manera com il·luminava les zones 
més fosques de l’ésser humà, van anar  
a Buenos Aires i van proposar al director 
fer un espectacle plegats. el resultat és 
aquest Premis i càstigs, en el qual l’argentí 
torna a explorar les qüestions relacionades 
amb la representació escènica i convida la 
companyia catalana a submergir-se davant 
el públic en els mil i un plecs que genera la 
relació entre un actor i el personatge que 
interpreta.

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona, 
t de teatre i el teatre lliure, amb el suport de l’Institut 
català de les empreses culturals de la Generalitat de 
catalunya. 

T DE TEATRE / CIRo zoRzolI

PremIs I càstIGs

TEATRE

Del 2 al 19 de juliol
Teatre Nacional de Catalunya - Sala petita
De dimecres a dissabte, 20 h. Diumenges, 18 h
Durada: 70 min
Espectacle en català

11,50-23 €

AutorA
lluïsa cunillé
dIreccIó
josep maria miró
InterPretAcIó
xavier Albertí, montse esteve,
oriol Genís, lina lambert
i xavier Pujolràs, a més d’un convidat
o convidada en cada funció 
escenoGrAFIA
enric Planas
VestuArI
Albert Pascual
dIsseny d’Il·lumInAcIó
david Bofarull

UNA CoMèDIA boJA, INCISIVA 
I DECIDIDAMENT INTEl·lIgENT 
SIgNADA pER UNA DE lES gRANS 
DRAMATURgUES CATAlANES. No US 
poDREU ESTAR DE RIURE, ToT I qUE  
US ESTIgUIN pARlANT D’UNA CRISI  
qUE HA TRANSFoRMAT pRoFUNDAMENT 
lA NoSTRA SoCIETAT. 

com bona part de la ciutat, el carrer  
Franklin s’està quedant desert a causa  
de l’onada de desnonaments que afecta la 
població. un veí transvestit que fa classes  
de música i el seu home, de professió 
taxista, han estat les últimes víctimes 
d’una febre que ni tan sols la seva cunyada 
i germana, una activista que recorre una 
ciutat mig buida megàfon en mà, no ha 
pogut aturar. mentrestant, la veïna, una 
anglesa neboda de la difunta margaret 
thatcher, acaba de rebre part de les 
seves cendres... no falta res en aquesta 
història esbojarrada i àcida, ni tan sols un 
governador del Banc d’espanya que ningú no 
s’escolta i que busca desesperadament una 
carta perduda que li pot portar problemes. 
una crítica a una societat que, de cop i volta, 
s’ha revelat absolutament insensible a drets 
tan bàsics com els de l’habitatge i el treball. 
signa el text, sobrevolat per fantasmes 
thatcherians, una autora que ha guanyat  
el Premio nacional de literatura dramática 
(2009), el Premi nacional de teatre (2007) 
i el Premi ciutat de Barcelona (2004), i 
que ara ens torna a demostrar les seves 
habilitats en el camp de la comèdia. 

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona  
i el teatre nacional de catalunya.

llUïSA CUNIllé / JoSEp MARIA MIRó

el cArrer 
FrAnKlIn

TEATRE

A la funció del 4 de juliol hi haurà servei 
d’audiodescripció i acompanyament. 
en aquesta mateixa funció estaran 
disponibles programes en braille i en lletra 
impresa accessible per a persones amb 
discapacitat visual.

el dia 9 de juny, a les 19.30 h, hi haurà una 
conversa sobre aquest espectacle a la 
Biblioteca Horta can mariner.

ESTRENA ESTRENA
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l’AntIc teAtre Al Grec

Del 2 al 5 de juliol
Divendres i dissabte, 21 h. Diumenge, 20 h
Durada: 50 min
Espectacle sense paraules

ESTE lUgAR ENTRE:  
pRETHINK AND FREE ACTIoN
bEA FERNáNDEz

tres coreografies per a dues intèrprets. un cos 
involucrat en la seva pràctica de l’estar i l’ésser.  
un cos inacabat, que no s’afirma abans de temps 
sinó que esdevé, a l’espai de l’esquerda, possibilitat 
i potència. 

dIreccIó I creAcIó / Bea Fernández
AssIstèncIA ArtÍstIcA / carmelo salazar
creAcIó I InterPretAcIó / clara tena i ohiana Altube
Il·lumInAcIó / cube
construccIó musIcAl / carmelo salazar
VestuArI / jorge dutor

una producció de Bea Fernández amb el suport de la Poderosa. 
en coproducció amb el Graner - centre de creació i l’Antic teatre.  
Amb la col·laboració de la Poderosa, l’Animal a l’esquena, Azala, 
teatro leal lav i teatro Pradillo.

9 i 10 de juliol
21 h
Durada: 50 min
Espectacle en anglès i castellà

pACÍFICo #, 1; AMéRICA ES 
UN MAR CoN oTRo NoMbRE
TxAlo ToloSA

realment hi ha un «nosaltres»? s’ho pregunta 
txalo tolosa en una peça autobiogràfica en la qual 
ens convida a veure la nostra vida com si fos una 
pel·lícula projectada sobre una pantalla i a pensar 
en nosaltres mateixos en tercera persona. la nova 
proposta d’un videoartista, performer i comissari 
d’exposicions format entre santiago de xile  
i Barcelona. 

AssIstèncIA de dIreccIó / laida Azkona Goñi
dIsseny de llums / Ana rovira
dIsseny sonor / juan cristóbal saavedra
dIsseny AudIoVIsuAl / miPrimerdrop
músIcA / johann christoph Bach, Fire! orchestra
i nils Frahm – Hammers
dIstrIBucIó / ramona lion
Fotos / Alessia Bombaci
ImAtGe de PromocIó / Folklor insurrecto,
de Francisco Papas Fritas

una coproducció de miPrimerdrop i Hierba roja - Belar Gorria. 

pRogRAMA MUlTIDISCIplINARI

Del 2 al 31 de juliol
Antic Teatre
6-10 €

UN DElS ESpAIS REFERENTS DE l’ESCENA INDEpENDENT ACTUAl DE lA CIUTAT poRTA Al gREC UNA 
pRogRAMACIó bASADA EN lA INNoVACIó I lA RECERCA qUE Vol DoNAR SUpoRT I VISIbIlITAT A UN 
SEgUIT D’ARTISTES I Col·lECTIUS EMERgENTS.

11 i 12 de juliol
Dissabte, 21 h. Diumenge, 20 h
Durada: 60 min
Espectacle en castellà

SEKVANTARo
El pollo CAMpERo.  
CoMIDAS pARA llEVAR

un espectacle que se situa en la línia fina  
que separa el que és natural del que és impostat. 
les dues actrius que protagonitzen aquesta 
proposta presenten un espectacle que es compon 
de peces diverses però intenten en tot moment...  
no fer teatre. 

InterPretAcIó / cristina celada i tatiana sánchez Garland
creAcIó I dIreccIó / el Pollo campero, comidas para llevar

17 de juliol
20 h
Durada: 50 min
Espectacle en català

FANTASIES D’UN TEMpS
RITME EN El TEMpS (ANTIC TEATRE  
I VEïNS I VEïNES DEl CASC ANTIC)

una nova mostra del treball que, mitjançant la 
dansa i el moviment, fa l’Antic teatre des de 2011 
amb la comunitat de gent gran que viu a la vora 
d’aquest espai de creació. enguany, Ritme en  
el temps se centra en el conte com a base d’una 
proposta nascuda del treball que es du a terme 
durant tot l’any.

dIreccIó / Isabel ollé i quim cabanilles 
creAcIó I InterPretAcIó / Aurora roig, núria Gracia,
Pilar Bajo, Alsi Fernández, teresa Peiró, Pepita Bustamante,
maria carme rodríguez, carmen Peaguda, Pilar Bayod , 
emilia martín, Pepa Ponferrada cabello, enrique Ibáñez, 
carme calvet, jonhattan Ballester, maria Isabel Gutiérrez Bogado
i lluïsa cuquerella 

Amb la participació del casal de Gent Gran del carrer de comerç, 
el convent de sant Agustí i l’Ajuntament de Barcelona (districte  
de ciutat Vella).

18 i 19 de juliol
Dissabte, 21 h. Diumenge, 20 h
Durada: 55 min
Espectacle en castellà

lA CUlTURA
loS ToRREzNoS

«no hi ha ningú incult», «si et tallen el cap no  
hi ha cultura» i «la cultura és un passatemps de 
la mort». Aquestes tres afirmacions són la base 
d’una peça en forma de conferència en la qual 
els creadors independents rafael lamata i jaime 
Vallaure miren de definir el terme cultura i deixar 
clara la visió i la relació que tenen amb ella com  
a habitants del món occidental. 

InterPretAcIó / rafael lamata i jaime Vallaure

una producció de los torreznos.

23 i 24 de juliol
21 h
Durada: 50 min
Espectacle sense paraules

All THINgS: ARCHEologY 
oF A SpACE obJECT
NoRbERTo llopIS

en aquest espectacle es talla el temps seguint el 
dictat de les coses: matem el temps, ajornem les 
feines, saltem d’un temps a l’altre... All Things parla 
de les diferents formes en què ens sentim empesos 
a territorialitzar el temps i l’espai, perquè el temps  
i l’espai també són política, no són innocents.  

concePte, coreoGrAFIA I AssIstèncIA ArtÍstIcA
norberto llopis segarra

All things es una producció del Het Veem theater en col·laboració 
amb WorkspaceBrussela i Kunstencentrum BudA Kortrijk.  
 
All things: Archeology of a space object és part del projecte life 
long Burning (llB), que té el suport del Programa de cultura  
de la unió europea.

25 i 26 de juliol
Dissabte, 21 h. Diumenge, 20 h
Durada: 60 min
Espectacle en català

TACET (pERFoRMANCE  
pER A INDRETS SIlENCIATS)
CRIS blANCo / ERNESTo CollADo /  
CARME ToRRENT

GruA (Grup de recerca d’universos Artístics) 
convida tres artistes a crear una intervenció al 
voltant de la idea del silenci per ser presentada  
a diversos indrets de l’Antic teatre.

creAcIó / cris Blanco, ernesto collado i carme torrent
IdeA I coordInAcIó / GruA (Grup de recerca d’universos
Artístics)

31 de juliol
13 h
Entrada lliure. Aforament limitat

CARRETERA N-340
óSCAR bUENo RoDRÍgUEz, ITxASo 
CoRRAl ARRIETA, DIANA DElgADo- 
UREñA DÍEz I DAVID MAllolS ToMáS

un petit tast d’un projecte que pujarà als escenaris 
a l’octubre. un viatge que es converteix en 
espectacle, un procés de creació que recorre la 
nacional 340 des de cadis fins a la plaça d’espanya 
de Barcelona. el viatge es desenvoluparà durant el 
mes de juliol i l’arribada tindrà lloc coincidint amb  
la finalització de la temporada de l’Antic teatre.

una producció de l’Antic teatre.

el cArrer 
FrAnKlIn

l’espectacle La cultura forma part de  
les activitats del taller d’espectadors.  
més informació a la pàgina 57.
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Del 2 al 26 de juliol
la Seca Espai brossa
De dimecres a dissabte, 21 h. Diumenges, 19 h
Durada: 75 min
Espectacle en català

18 €

Del 2 al 26 de juliol
Sala Muntaner
De dimecres a dissabte, 21 h. Diumenge, 19 h
Durada: 70 min
Espectacle en català

18-20 €

AutorA
daniela Feixas
dIreccIó
lurdes Barba
InterPretAcIó
Anna Güell, daniela Feixas, 
josep julien i clara de ramón
escenoGrAFIA
roger orra
VestuArI
lurdes Barba i daniela Feixas
dIsseny d’Il·lumInAcIó
maria domènec

AutorA
carme martí
drAmAtúrGIA
josep maria miró
dIreccIó
rafel duran
InterPretAcIó
mercè Arànega
escenoGrAFIA I VestuArI
Pep duran 
dIseny d’Il·lumInAcIó
quico Gutiérrez
dIsseny d’esPAI sonor
lucas Ariel Vallejos
AjudAntA de dIreccIó
mònica Bofill
dIreccIó de ProduccIó
carles manrique (Velvet events)
dIstrIBucIó
elena Blanco (magnètica management)
FotoGrAFIA
david ruano i Albert carreras 

SóN ElS gENS o ES TRACTA 
DE l’EDUCACIó, El MEDI I lES 
CIRCUMSTàNCIES EN qUè VIVIM? 
UNA JoVE DRAMATURgA I ACTRIU 
ES plANTEJA qUIN éS El pES DE 
l’HERèNCIA FAMIlIAR A pARTIR  
DE lES HISToRIES DE DoS gERMANS. 

«m’observo al mirall, però no hi veig  
res que em faci témer, cap esperit negre». 
la cita és de Katrin Himmler, neboda néta 
de qui va ser cap de les ss i la Gestapo,  
i que va haver de fer el que fan els 
protagonistes d’aquesta obra: plantejar-
se si hi ha coses que es porten a la sang 
o si la manera com ens comportem depèn 
simplement de nosaltres mateixos i de 
les circumstàncies que ens ha tocat viure. 
daniela Feixas ens en parla en un muntatge 
que va ser finalista en l’última convocatòria 
del Premi quim masó. el protagonitza 
l’àngela, una noia que viu atrapada en la 
història familiar i que pensa que el seu 
comportament i el dels descendents que 
pugui tenir estarà determinat per la seva 
herència genètica. l’extinció és, per a ella, 
l’única alternativa. Però el seu germà, 
l’emili, vol viure com a individu i fugir del 
passat familiar. quant pesen els gens? ens 
respon una actriu que ja havia passat pel 
Grec, però que ara debuta al festival com  
a autora. 

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona  
i la seca espai Brossa.

UN VIATgE A TRAVéS DE lA MEMÒRIA. 
UN HoMENATgE Al SACRIFICI I lA 
llUITA D’UNA DoNA CoMpRoMESA 
AMb lA JUSTÍCIA, lES llIbERTATS 
DEMoCRàTIqUES I lA DEFENSA  
DElS DRETS HUMANS. 

neus català i Pallejà va néixer el 1915  
en el si d’una família pagesa dels Guiamets 
(Priorat). un any després d’haver esclatat  
la Guerra civil es va establir a Barcelona  
i es va implicar en la lluita antifeixista.  
la derrota republicana la va obligar a  
exiliar-se a França. en la segona Guerra 
mundial va col·laborar amb la resistència 
francesa durant l’ocupació d’aquest país  
per les tropes d’Alemanya. Fou detinguda 
pels nazis i deportada als camps d’extermini 
de ravensbrück i Holleischen. Hi va 
romandre fins a l’alliberament i ha dedicat 
la vida a recordar aquelles companyes de 
captiveri a les quals va sobreviure i amb 
qui va conèixer l’horror però també la 
solidaritat. la seva vida va ser novel·lada 
per l’escriptora carme martí i ara puja als 
escenaris. 

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona  
i la sala muntaner.

DANIElA FEIxAS

CARME MARTÍ / JoSEp MARIA MIRó / 
RAFEl DURAN

lA tortuGA  
de cAlIFòrnIA

neus  
cAtAlà.  
un cel  
de Plom

TEATRE TEATREESTRENA ESTRENA
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concerts  
de PetIt FormAt 

ProduccIó executIVA / no sonores

Dijous 2 de juliol
coincidint amb les representacions de Vorònia, de la Veronal

JoAN RoVIRA
Aquest artista nascut a les terres de l’ebre ha 
triomfat amb versions de clàssics del pop i amb 
una música que beu de la quotidianitat d’unes 
històries viscudes en primera persona. 

Dimecres 8 de juliol
coincidint amb el concert de joan manuel serrat

HAllDóR MAR
nascut a a reykjavík, Halldór mar ha conegut 
la popularitat gràcies a Winds, un recull de deu 
clàssics de la nova cançó cantats en anglès que 
ara podrem escoltar en viu. 

Dijous 9 de juliol
coincidint amb el concert d’Ismael serrano

SENIoR 
senior compareix als jardins del Grec, aquest  
cop sense el cor Brutal, en un concert íntim  
i introspectiu on interpretarà aquelles cançons 
rodones que tan bé sap fer.

Dijous 16 de juliol
coincidint amb les representacions d’Amor i Shakespeare

ESTHER CoNDAl
Autora d’un disc, Home, que barreja el jazz i el pop 
britànic, esther condal té una de les veus més 
elegants de l’escena musical actual. És única,  
tant en gran format com cantant a cau d’orella.

Divendres 17 de juliol
coincidint amb les representacions d’Amor i Shakespeare

Solà & ESTEllA
Albert solà i sergi estella són dos joves 
compositors del Vallès amb un projecte de 
folk nord-americà que fan sonar amb una 
compenetració i una qualitat envejables. 

Dissabte 18 de juliol
coincidint amb les representacions d’Amor i Shakespeare

ClARA ANDRéS
Entrelínies és el disc que ha editat enguany la 
valenciana clara Andrés, una artista per escoltar 
en distàncies curtes. no us perdeu cap dels detalls 
que amaga la seva poesia.

Del 2 al 30 de juliol
Jardins del Teatre grec de Montjuïc
20 h

Entrada lliure. Aforament limitat

MÚSICA

Diumenge 19 de juliol
coincidint amb les representacions d’Amor i Shakespeare

FRED I SoN
Pop sense lligams comercials, elegant i captivador, 
a càrrec d’un duet (elisenda daura i xavi rosés) 
convertit en quartet amb la incorporació de xesc 
cabot i cristian Pallejà. 

Dissabte 25 de juliol
coincidint amb les representacions de Ninet’Inferno

JUDIT NEDDERMANN
una de les veus més sol·licitades del panorama 
musical català farà sonar les cançons pop-folk  
del seu primer disc en solitari, Tot el que he vist.

Dilluns 27 de juliol
coincidint amb les representacions d’Il n’est pas encore minuit, 
de la compagnie xy

xARIM ARESTé

xarim Aresté i la seva guitarra porten el seu rock 
personalíssim als jardins del Grec per interpretar 
els temes d’un nou treball en solitari, La rosada.

Dimarts 28 de juliol
coincidint amb les representacions d’Il n’est pas encore minuit, 
de la compagnie xy

CoRIolà

Aquests músics del maresme han seduït el públic 
català amb el seu pop-rock entremaliat des de 
grans escenaris... o en distancies curtes.

Dimecres 29 de juliol
coincidint amb les representacions de Nit de Tango

YACINE &  
THE oRIENTAl gRooVE
yacine Belahcene reinventa constantment les 
seves propostes, fruit de la seva passió per 
descobrir coses noves. Amb el seu nou projecte. 
però, continua tenint ben presents els sons  
del magreb.

Dijous 30 de juliol
coincidint amb el concert d’els Amics de les Arts

CARlA
una de les grans descobertes d’enguany ens 
proposa un dream pop basat en els sintetitzadors, 
a voltes intimista i a voltes sorollós.

AlgUNES DE lES VEUS MéS NoVES DEl pANoRAMA MUSICAl CATAlà 
pRoTAgoNITzEN UN SEgUIT DE CoNCERTS DE pETIT FoRMAT AlS 
JARDINS DEl TEATRE gREC. UN TAST DE l’ESCENA MUSICAl EMERgENT. 
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Del 3 al 5 de juliol
Teatre Romea 
Divendres, 21 h. Dissabte, 18.30 i 21 h. Diumenge, 18.30 h
Durada: 90 min
Espectacle en bosnià amb sobretitulació en català 

22-28 €

Del 3 al 5 de juliol
Mercat de les Flors - Sala pina bausch
20 h
Durada: 85 min
Espectacle en català i castellà

18 €

DANSA / TEATRE

Autor
Ingmar Villqist
dIreccIó
dino mustafić
InterPretAcIó
ermin Bravo, mirjana Karanović
escenoGrAFIA
Kemal Hrustanović
VestuArI
ramiza sarić
drAmAtúrGIA
ljubica ostojić
reGIdorIA
rade jagličić
Il·lumInAcIó
elvedin Bajraktarević
so
edin Hajdarević

dIreccIó
jordi cortés 
rePArtIment
en curs
Autor
creació col·lectiva
AjudAntA de dIreccIó
Glòria josé 
dIreccIó de ProduccIó
oriol Galgo
ProduccIó executIVA
raül Perales
FotoGrAFIA
jesús G. Pastor

UNA CoMpANYIA TEATRAl DE 
SARAJEVo ENS pARlA DE lA 
NECESSITAT DE CoMpRENSIó I AMoR  
I ENS MoSTRA lES TERRIblES  
VERITATS qUE poDEN EMERgIR  
DE l’ESpERIT HUMà.

en una ciutat sense nom, en algun lloc 
d’europa, Helver i carla s’amaguen. de 
fet, podrien ser a qualsevol país sotmès a 
crims, guerres o persecucions. Aquí es viu 
una guerra civil que ho assola tot, per això 
els protagonistes s’amaguen. corren perill, 
però Helver, que pateix una discapacitat 
intel·lectual, ho veu tot com si fos només 
un joc de soldats. La nit d’Helver, una obra 
del polonès Ingmar Villqist dirigida per 
dino mustafić (sarajevo, 1969), ens parla 
de com el militarisme creixent contamina 
les societats i s’infiltra fins i tot en els 
assumptes domèstics. estrenada a sarajevo 
el 2004, ens ofereix una visió sobre el 
comportament humà quan s’esgoten les 
possibilitats de fugida. la companyia 
Kamerni teatar 55 va mantenir la seva 
missió de «resistència cultural a l’agressió 
i la barbàrie» en la sarajevo assetjada, 
entre 1992 i 1995. entre bombes i foc de 
morters, el grup es va mantenir fidel als 
seus principis i va celebrar fins a vint-i-vuit 
estrenes d’un repertori sense adscripcions 
polítiques, nacionals ni religioses.

una producció de Kamerni teatar 55.

Amb la col·laboració del teatre romea. 

UNA pRopoSTA DE DANSA-TEATRE poC 
CoNVENCIoNAl SobRE lA RElACIó qUE 
TENIM AMb ElS NoSTRES CoSSoS I lA 
poR A MoSTRAR-NoS TAl CoM SoM. 

«sigues fort!» és el significat de kiakaha, 
l’expressió maori que jordi cortés ha 
utilitzat per donar nom a l’Associació 
Kiakahart. Amb els integrants d’aquest 
col·lectiu ha treballat durant més de deu 
anys en l’àmbit del teatre físic i la dansa 
integrada. d’aquesta associació neix un 
projecte en el qual diferents personatges 
compartiran experiències mitjançant la 
paraula i el llenguatge del cos. cadascun 
d’aquests performers té una relació peculiar 
amb el seu cos, perquè cadascú té la seva 
particularitat. A través de l’erotisme, la 
sensualitat, el fetitxisme dels objectes  
i la mirada de l’altre aniran compartint les 
seves experiències. el públic serà testimoni 
i còmplice de les seves confessions i dels 
intents d’alliberar els seus cossos mitjançant 
el llenguatge de la dansa.

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona  
i l’Associació Kiakahart. 
 
Amb la col·laboració d’Alta realitat, la caldera, el Graner -  
centre de creació, l’estruch - Fàbrica de creació de  
les Arts en Viu de l’Ajuntament de sabadell i el mercat  
de les Flors. 
 
Amb el suport del departament de cultura  
de la Generalitat de catalunya. 

INgMAR VIllqIST / DINo MUSTAFIć

jordI cortÉs /  
AssocIAcIó 
KIAKAHArt 

HelVeroVA noć  
(lA nIt d’HelVer)

FUCK-IN-pRogRESS

TEATRE

Aquest espectacle forma part de les 
activitats del taller d’espectadors.  
més informació a la pàgina 57.

ESTRENA
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joAn mAnuel  
serrAt

ANTologÍA DESoRDENADA

el periodista salvador escamilla va ser l’encarregat, un matí del 1965, de presentar aquell 
jove cantautor al públic català des del seu programa radioescope. I ja devia intuir el paper 
imprescindible que tindria en la música del nostre país i de mig planeta, perquè el va 
recomanar també a una discogràfica, edigsa, on ben aviat va enregistrar el primer disc.  
el noi del Poble-sec ja no és cap noi, sinó una veu venerable que, tot i els anys que han 
passat, no ha perdut la capacitat de commoure, amb versos propis o aliens que ens mostren 
la bellesa, l’alegria i la tristesa que s’amaga en les coses més quotidianes. Ha celebrat el seu 
aniversari amb un disc on reinterpreta amb la veu d’avui i en companyia d’artistes diversos 
cinquanta anys de cançons que van de Mediterráneo a Barcelona i jo; de Cançó de matinada 
a un Romance de Curro El Palmo que l’any passat inspirava un espectacle del Grec; i de Para 
la libertad a Paraules d’amor. serrat torna a casa. 

MéS SERRAT A l’ARTS SANTA MÒNICA 
els incondicionals de serrat tenen també una cita a l’Arts santa mònica, on del 19 de maig 
al 26 de juliol organitzen l’exposició Serrat, 50 anys!, comissariada per miquel jurado, lluís 
marrasé i Fermí Puig. A més de recordar-nos que el músic va ser batejat en aquest mateix 
espai quan encara era un temple, en aquesta mostra s’exhibeixen dibuixos, fotografies, 
instruments musicals i documents que fan referència als moments més especials d’una 
carrera musical de mig segle.

Paral·lelament a l’exposició, l’Arts santa mònica organitza un cicle de concerts d’artistes  
de les noves generacions que reten homenatge al mestre amb concerts individuals  
i una marató de cançons de serrat. 

més informació: 
www.artssantamonica.cat

Autor
joan manuel serrat
dIreccIó musIcAl
ricard miralles
InterPretAcIó musIcAl
ricard miralles (piano), 
josé mas Kitflus (teclats i programacions),
Vicente climent (bateria i percussions),
david Palau (guitarres)
i ray Ferrer (contrabaix i baix elèctric)
escenoGrAFIA
max Glaenzel
dIsseny d’Il·lumInAcIó 
I oPerAdor
óscar Gallardo
so de sAlA
Virgilio Fernández
so d’escenA
manuel cervera
BAcKlIners
Alejandro Parra
AssIstent d’escenA
queco serrat
loGIstIc control serrAt
xavi ramírez
reGIdorIA
Andrés seco
ProduccIó executIVA
the Project
ProduccIó
Berry Produccions sl / taller 83 sA

Del 4 al 8 de juliol
Teatre grec
22 h

28-58 € 

MÚSICA

El FEbRER pASSAT VA FER CINqUANTA
ANYS DE lA pRIMERA ACTUACIó pÚblICA
DE JoAN MANUEl SERRAT, UNA VEU MÍTICA
qUE HA pASSAT pEl gREC EN MolTES
oCASIoNS I qUE ENgUANY HI ToRNA
pER REpASSAR MIg SEglE DE CANçoNS.

HelVeroVA noć  
(lA nIt d’HelVer)
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Del 6 al 8 de juliol
Mercat de les Flors - 
Sala Maria Aurèlia Capmany
22 h
Durada: 60 min

22 €

dIreccIó
sol Picó
InterPretAcIó coreoGràFIcA
julie dossavi, minako seki,
shantala shivalingappa 
i sol Picó
comPosIcIó I InterPretAcIó
musIcAl
Adele madau, lina león, 
marta robles i Virginia rodrigo
escenoGrAFIA
joan manrique
VestuArI
Valeria civil
dIsseny d’Il·lumInAcIó
sylvia Kuchinow
dIsseny de so / 
concePcIó sonorA
stéphane carteaux
dIsseny de VÍdeo
Funky monkey i la Fuga Films /
mayo Films
ProduccIó
Pia mazuela
FotoGrAFIA
erin Bassa

qUè Vol DIR pER A TU SER UNA DoNA? 
lA CoREÒgRAFA Sol pICó Ho HA 
pREgUNTAT A DoNES DE MIg plANETA, 
I EllES lI HAN CoNTESTAT bAllANT, 
FENT MÚSICA o FIlMANT UN VÍDEo.

Íntimes, interculturals, artístiques... Així van 
ser les trobades de sol Picó amb les dones 
que l’acompanyen en aquest espectacle.  
en coreografies anteriors, l’artista ja s’havia 
plantejat interrogants sobre el món de la 
dona, però és aquí on aborda el tema més 
directament. I per fer-ho, ha demanat a un 
seguit d’artistes amb arrels a països tan 
diversos com l’Índia, Benín o el japó que 
reflexionin, des de prismes diversos, sobre 
les seves experiències, sobre la identitat  
i les barreres de gènere. tot plegat forma  
un projecte col·laboratiu sobre la dona 
d’avui, en el qual cadascuna utilitza tècniques 
diverses i uns llenguatges que, tot i que 
potser són desconeguts per a les seves 
companyes, els serveixen per plantejar-se 
les mateixes preguntes: per què s’oblida  
la contribució artística de les dones i per 
què desapareix el seu llegat? com es viu  
el contrast entre la tradició i la modernitat? 
com és possible que en ple segle xxI encara 
convisquem en algunes tradicions que 
permeten la vexació de la dona?

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona,  
el Festival Internacional de Buenos Aires i la cia. sol Picó.

sol PIcó
W.W. (WE WoMEN) 

CIRC

concePcIó, drAmAtúrGIA
I dIreccIó
leandro mendoza Artagaveitia 
InterPretAcIó
Itzíar castro, Irene estradé niubó,
miguel Ángel Fernández (tinga tinga),
miguel García, tanja Haupt,
Asvin lópez echarri i joel martí melero
dIreccIó musIcAl
nacho lópez
AjudAnt de dIreccIó
joan Arqué 
AssessorAment coreoGràFIc
mònica Alsina i Fàtima campos
AssessorAment ActorAl
Piero steiner
dIsseny I construccIó 
de l’escenoGrAFIA
leandro mendoza Artagaveitia
VestuArI
mariel soria
dIsseny d’Il·lumInAcIó
cube.bz
ProduccIó
laia Alzueta i Gebra serra

ElS CoNCEpTES DE CANVI  
I TRANSFoRMACIó INSpIREN  
UN ESpECTAClE EN El qUAl UNA 
CoMpANYIA AMbUlANT S’ACoMIADA 
D’UN DElS SEUS INTEgRANTS 
ExECUTANT NÚMERoS DE CIRC 
CoNTEMpoRANI. 

un col·lectiu d’artistes de circ ha patit 
una pèrdua: un membre de la troupe ha 
mort. Per tal d’assumir l’absència i viure 
col·lectivament el dol, els integrants de  
la companyia retran un gran homenatge  
a l’artista i al seu procés de transformació 
en unes cendres que simbolitzen la seva 
metamorfosi. Ara els cal trobar un lloc 
on dipositar les cendres del company 
desaparegut per tal que pugui seguir el 
seu curs i tornar a integrar-se en la natura. 
en aquest homenatge ritual entraran en 
joc tot tipus d’invents que suggereixen un 
diàleg amb el concepte de canvi. tot de 
materials naturals, convertits en peces 
d’una geometria harmònica, els serviran per 
construir un carrusel des d’on contemplar 
el capvespre. És el moment d’escampar les 
cendres a l’aire, en un sòl fèrtil, i lliurar-les  
a una abraçada eterna amb la mare terra.  
el llenguatge del circ serveix aquests artistes 
per retre un homenatge a la mort que és, 
alhora, una celebració del cicle de la vida.

lEANDRo  
MENDozA  
ARTAgAVEITIA

PAls

Del 4 al 7 de juliol
Mercat de les Flors - 
Sala ovidi Montllor
21.30 h
Durada: 80 min

18 €

DANSA

una coproducció del Grec 2015 Festival 
de Barcelona, Buenos Aires Polo circo, 
ministerio de cultura de la ciudad de 
Buenos Aires i cíclicus. 
 
Amb la col·laboració del teatre clavé, 
l’estruch de l’Ajuntament de sabadell  
i l’Ateneu Popular 9 Barris. 
 
cíclicus té el suport del departament de 
cultura de la Generalitat de catalunya, 
InAem - ministerio de cultura i l’Institut 
ramon llull.

ESTRENA /  
CopRoDUCCIó  
INTERNACIoNAl

ESTRENA /  
CopRoDUCCIó  
INTERNACIoNAl
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Del 7 al 12 de juliol
Jamboree

lES VEUS DE SUSANA SHEIMAN, AMb l’opEN gATE qUINTET,  
I DE JUAN pERRo, EN FoRMACIó DE TRIo, ES CoNVERTEIxEN DURANT 
UNS DIES EN l’àNIMA DEl loCAl DE lA plAçA REIAl pER pRESENTAR 
NoUS REpERToRIS o bé oFERIR MoSTRES D’UNA gRAN CApACITAT 
D’ADApTACIó Al MEDI JAzzÍSTIC.

SUSANA SHEIMAN & opEN 
gATE qUINTET / JUAN pERRo

Veus  
AmB ànImA

UN ARTISTA SINgUlAR RET HoMENATgE 
A lA MoRT EN UNA pRopoSTA A MIg 
CAMÍ ENTRE lA REpRESENTACIó, 
l’ExpERIèNCIA INTERACTIVA,  
lA pERFoRMANCE I l’ExpoSICIó.  
UN CAbARET FUNERARI SobRE lA VIDA 
I lA MoRT DE l’ARTISTA DE CAbARET 
VANITóS qUE ToTS DUEM A DINS. 

Pors, prejudicis, estigmes i tabús... no 
hi ha manera de parlar de la mort sense 
que un calfred ens recorri l’esquena. Però 
l’única gran veritat de la vida ja té qui li 
reti homenatge: un artista en la més pura 
tradició dels creadors outsiders que, des 
del 1995, és l’ànima del centre cultural 
Imaginari Kiku mistu. Amb cinquanta anys 
acabats de fer, Kiku mistu aplica el seu 
riquíssim món creatiu a parlar-nos de la 
mort. Ho fa mitjançant una exposició que 
podrem veure de l’1 al 18 de juliol i en la 
qual un taüt es pot convertir en qualsevol 
objecte de mobiliari que pugueu imaginar. 
entre els dies 8 i 12 de juliol podreu assistir 
també a una performance en la qual us 
convidaran a sentir-vos protagonistes 
del vostre propi funeral. I és que el pati 
manning es transforma en un gran cabaret 
funerari on podreu viure en primera persona 
l’experiència d’ocupar un «taüt cabareter» 
i experimentar, entre música i cançons, les 
reflexions poètiques i filosòfiques que ens 
proposen els artistes. 

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona,  
el centre cultural Imaginari Kiku mistu i memora.

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Icec- departament de cultura Generalitat de catalunya, 
l’InAem, el concA, l’Institut ramon llull, el centre 
d'estudis i recursos culturals, àrea de Presidència de 
la diputació de Barcelona, memora, Bonart, la Fundació 
lluís coromina, chocolat Box, Poker Productos, Vadever, 
Bcn Butterfly Farm, navarro Floristería, comercial 
Vidriera ramon rius, roca i ustrellum subministres 
elèctrics.

KIKU MISTU

l’ultIm  
cABAret

Autor I dIreccIó
Kiku mistu
AjudAntA de dIreccIó I moVIment
montse colomer
AssIstèncIA de dIreccIó
Amai Vecino
coordInAcIó I ProduccIó
núria juncà
InterPretAcIó
Kiku mistu i Amai Vecino.
Amb la col·laboració de montse sánchez,
jordi Vidal, Alejandro Bordanove,
joan simó, Víctor Guerrero i dr. Flo, 
entre d’altres
dIreccIó musIcAl
roberto Kuczer
InterPretAcIó musIcAl
roberto Kuczer, maria teresa lepore
i carmen rodríguez 
escenoGrAFIA
llorenç corbella
tAller de FusterIA dels tAüts
carles civera (memora)
tAller d’AcABAts dels tAüts
mireia carles i clara tudela
mAquIllAtGe
elena sánchez 
dIsseny d’Il·lumInAcIó
maria domènech
dIsseny de so / concePcIó sonorA
edgar real
dIsseny de VÍdeo
Vadever
AjudAnt tècnIc
àlvar lahoz
dIreccIó AdmInIstrAtIVA
Pau González rojas
dIstrIBucIó InternAcIonAl
lourdes Bayonas
FotoGrAFIA
cristóbal castro

MÚSICA

Exposició: de l’1 al 18 de juliol. De 17 a 21 h 
Espectacle: del 8 al 12 de juliol. 22 h
pati Manning
Durada de l’espectacle: 90 min
Espectacle en català, castellà i anglès 

12 € (espectacle)
Entrada lliure (exposició)

TEATRE / ExpoSICIó

Del 7 al 9 de juliol

SUSANA SHEIMAN & opEN gATE qUINTET
20 i 22 h
12-15 €

la cantant susana sheiman s’ha guanyat a pols el dret a formar part de l’olimp 
de les grans vocalistes. Ho sabrà qui l’hagi vist actuar amb la Barcelona jazz 
orquestra o qui hagi escoltat el seu primer disc, Swing Appeal. Al jamboree es 
fa acompanyar de tres músics de llarga trajectòria: el pianista xavier Algans  
(de la Big Band jazz terrassa), el contrabaixista Artur regada (membre 
fundador de la Vella dixieland) i el bateria caspar st. charles (que ha 
col·laborat amb grans noms de la música que van de jackson Browne a charlie 
Wood, entre d’altres). A més, té el suport d’un gran saxo tenor, toni solà, un vent 
poderós de formació autodidacta que té com a referents els clàssics del bop.

InterPretAcIó musIcAl / xavier Algans (piano), Artur regada (contrabaix),
susana sheiman (veu), toni solà (saxo tenor) i caspar st. charles (bateria)

Del 10 al 12 de juliol

JUAN pERRo
20 i 22 h
18-22 €

diuen que els gats tenen set vides, però juan Perro ha demostrat que la raça 
canina i cantaire també te una gran capacitat per regenerar-se. en la seva 
immersió al jamboree, l’alter ego de santiago Auserón mostrarà una faceta 
original i inèdita de la seva reencarnació. Amb joan Vinyals a la guitarra, juan 
Perro ha preparat un espectacle i un repertori únics, en consonància amb el 
context d’una cava de jazz amb més de mig segle d’història. Al saxo i clarinet,  
el jazzman Gabriel Amargant s’encarregarà que la força del vent empenyi  
i bressoli les cordes i el cant de les seves històries.

InterPretAcIó musIcAl / Gabriel Amargant (saxos i clarinet),
juan Perro (veu i guitarra) i joan Vinyals (veu i guitarres)

ESTRENA
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Autors
josep maria Fonalleras, Imma monsó,
marta rojals, Francesc serés
i màrius serra
concePte I dIreccIó
laia Alsina i riera i jordi centellas
InterPretAcIó
Vanessa segura, ramon Giró,
Gemma deusedas, laura lópez,
marina martín, ramón Vila,
òscar muñoz i xavier torra
InterPretAcIó musIcAl
lisboa Zentral cafè
VestuArI
la reial
ProduccIó executIVA
maria G. rovelló
FotoGrAFIA
Kiku Piñol

NI TASSES I ollES NI CoTxES DE 
boMbERS: EN AqUEST CARRUSEl  
HI HA CoTxES AUTèNTICS, UNA 
oRqUESTRA DE VERITAT I TEATRE  
DEl bo SERVIT pER CINC DElS MIlloRS 
AUToRS CATAlANS... pUgEU-HI,  
qUE US ExplICARAN UNA HISTÒRIA 
D’AlTA qUAlITAT lITERàRIA. 

la companyia la reial, creada el 2006 per 
laia Alsina i jordi centellas, ens proposa 
un dels espectacles més singulars del Grec 
d’enguany, que promet proporcionar als 
espectadors una experiència teatral íntima 
i personal. en aquest carrusel per a amants 
del teatre, la música no la posa cap màquina, 
sinó el lisboa Zentral cafè, una formació 
prestigiosa que tan aviat toca una polca 
com un vals o la banda sonora d’un film de 
Fellini, i que anima en directe el moviment 
circular d’un seguit de vehicles de cinc 
places. Feu cua per pujar-hi, que paga la 
pena: un cop a dins assistireu a una escena 
d’uns deu minuts interpretada per un o 
dos actors i escrita per alguns dels millors 
novel·listes i autors de relats de l’escena 
literària catalana actual: des de josep maria 
Fonalleras, Imma monsó o marta rojals, 
fins a màrius serra i Francesc serés. Voleu 
repetir? A cada cotxe hi ha una història 
diferent. teatre en moviment.

CIA. lA REIAl /  
JoSEp MARIA FoNAllERAS /  
IMMA MoNSó / MARTA RoJAlS / 
FRANCESC SERéS /  
MàRIUS SERRA

carroussel

Del 8 al 10 de juliol
Museu d’Arqueologia 
20.30 h
Durada: 70 min
Espectacle en català i anglès

18 €

Autors
sabine dahrendorf i josep sanou
textos
Perejaume i William shakespeare
dIreccIó
sabine dahrendorf
InterPretAcIó coreoGràFIcA
Hervé costa, carolina García,
sara sanguino i elia Genis 
InterPretAcIó
ruben Ametllé
comPosIcIó musIcAl
josep sanou
escenoGrAFIA
llorenç corbella i Alberto Pastor
VestuArI
Helena selfa
construccIó de l’escenoGrAFIA
Alberto Pastor 
esPAI I ATTREzzo
llorens corbella i sabine dahrendorf
dIsseny d’Il·lumInAcIó
Albert García i sabine dahrendorf
dIsseny de so / concePcIó sonorA
Albert García i josep sanou
VÍdeo
julieta Zabaleta i joaquín jordán
dIreccIó tècnIcA
Alberto Pastor
tècnIc d’Il·lumInAcIó
Albert García
tècnIc de so
Albert García
construccIó de monocordIs
Iván dimitrov
ProduccIó executIVA
Balandrau Produccions
comunIcAcIó
Fabiana Andreatta
FotoGrAFIA
juan urrios, rafael Vargas i josep sanou

l’obRA poèTICA I lES REFlExIoNS 
ESTèTIqUES DE l’ARTISTA pEREJAUME 
SóN El pRINCIpAl REFERENT D’UNA 
pRopoSTA ESCèNICA qUE S’INTERRogA 
EN ClAU DE DANSA CoNTEMpoRàNIA 
SobRE ElS pRoCESSoS DE lA CREACIó 
CoREogRàFICA. 

tan apassionants com plens de simbolisme, 
els textos de Perejaume reflexionen sobre 
la creació artística i al·ludeixen a tota 
mena de grafies i a la capacitat humana de 
rellegir-les. com es pot traduir al llenguatge 
del moviment la poesia i el discurs de 
Perejaume sobre la creació? És el repte que 
assumeix la coreògrafa sabine dahrendorf 
amb aquest espectacle, successor de 
l’aplaudit El secret de les meduses, que ja es 
va poder veure el 2014 al Pavelló mies van 
der rohe. signa la proposta la cofundadora 
de la companyia danat dansa i creadora 
d’espectacles com Bajo cantos rodados hay 
una salamandra o El cielo está enladrillado, 
entre d’altres. l’acompanya el compositor 
josep sanou, que ha creat obres per a 
muntatges de teatre i dansa d’artistes que 
van de la Fura dels Baus a javier daulte. 
junts exploren i converteixen en so i 
moviment les reflexions que Perejaume 
aboca als seus textos, a més d’alguns 
fragments de William shakespeare.

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona, 
sismògraf, lAVA - Fmc i sabine dahrendorf danza. 
 
Amb la col·laboració del consolat General d’Alemanya  
a Barcelona, la Fundació mies van der rohe, el Patronat 
cultura mataró i l’Ajuntament de Valladolid.

sABIne dAHrendorF /  
joseP sAnou

EpÍlEg D’UN INICI  
(El SECRET DE lES MEDUSES)

DANSA

Del 8 al 12 de juliol
plaça de Margarida xirgu
Horari d’inici de les representacions: 20 i 23 h
Cada sessió consta de 5 viatges de 10 minuts de durada
Durada total: 75 min
Espectacle en català

5 € per viatge

TEATRE

una coproducció del Grec 2015 Festival  
de Barcelona i la reial.  
 
Amb el patrocini de renault.

ESTRENA ESTRENA
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Del 8 al 10 de juliol
Mercat de les Flors - Sala pina bausch
Durada: Anatomia pública: 55 min
Troubles du rythme: 50 min 
Syndrome amnésique avec fabulations: 55 min

Calendari de les coreografies:
8 de juliol Anatomia pública, 19 h; Syndrome amnésique avec fabulations, 20.30 h 
9 de juliol: Troubles du rythme, 19 h; Syndrome amnésique avec fabulations, 20.30 h
10 de juliol: Syndrome amnésique avec fabulations, 20.30 h

12 € per coreografia

dIreccIó ArtÍstIcA
tomeo Vergés
drAmAtúrGIA
Véronique Petit
dIsseny d’Il·lumInAcIó
daniel lévy
VestuArI
sophie Hampe
reGIdorIA
olivier mendili

AnAtomIA PúBlIcA

InterPretAcIó
sandrine maisonneuve, julien lacroix,
sébastien laurent i Véronique Petit
dIsseny de so / 
concePcIó sonorA
thomas Fernier 
so
nicolas Barrot
escenoGrAFIA
maxime Kurvers

trouBles du rytHme

InterPretAcIó
sandrine maisonneuve 
i Alvaro morell
dIsseny de so / 
concePcIó sonorA
thomas Fernier 
so
nicolas Barrot

syndrome AmnesIque 

AVec FABulAtIons
InterPretAcIó
julien lacroix, sébastien laurent,
Alvaro morell i christian ubl
dIsseny de so / 
concePcIó sonorA
Pierre Boscheron

una coproducció del Grec 2015 Festival 
de Barcelona, man drake / tomeo 
Vergés, el théâtre de l’espace - scène 
nationale de Besançon (residència de  
la drAc Franche-comté), el cdc Atelier 
de Paris - carolyn carlson, el centre 
des Bords de marne / le Perreux-
sur-marne, la Briqueterie - centre de 
développement chorégraphique  
du Val de marne i le dôme théâtre - 
scène conventionnée d’Albertville.  
 
Amb el suport de drAc Île-de-France, 
l’Ajuntament de París, l’Adami,  
la ménagerie de Verre-studio lab,  
el jeune théâtre national, cnd 
centre d’Art pour la danse, spedidam, 
la chartreuse-cnes i l’Association 
Beaumarchais-sAcd.  
 
la companyia man drake / tomeo 
Vergés està subvencionada pel ministeri 
de la cultura i la comunicació / drAc 
Île-de-France. la companyia té  
el suport de l’Institut Francès en les  
seves actuacions fora de França. 
tomeo Vergés és artista resident al 
centre des Bords de marne / le Perreux-
sur-marne, a la Briqueterie - centre de 
développement chorégraphique du 
Val de marne, al cdc - Atelier de Paris 
- carolyn carlson i al dôme théâtre - 
scène conventionnée d’Albertville.

UN CoREÒgRAF CATAlà AMb CoMpANYIA pRÒpIA A FRANçA 
CoMbINA UNA HISTÒRIA FAMIlIAR I ElS FIlMS D’UN CINEASTA 
ExpERIMENTAl pER CREAR TRES pECES oN lA qUoTIDIANITAT 
DEIxA pAS A UN MóN DE FANTASIA. 

tomeo Vergés aplega en un tríptic els seus estudis sobre la repetició 
i la descomposició del moviment. s’inspira en la seva història familiar, 
concretament en una àvia que va viure un estrany ménage à trois després 
del retorn tardà del seu primer marit acabada la guerra, però també en els 
films del cineasta martin Arnold, que fa pel·lícules a partir de seqüències 
recuperades. del vodevil experimental al somni recurrent, totes tres peces 
s’interroguen sobre els mecanismes del nostre insconscient.

ANAToMIA pÚblICA
què s’amaga sota la superfície aparent dels nostres actes? com un bisturí 
que obre la carn i deixa al descobert les vísceres, la desconstrucció del 
moviment del cos revela els estrats i les capes que componen les nostres 
accions.

A partir d’elements autobiogràfics i inspirat en els films de martin Arnold, 
fets de sobresalts, convulsions i curtcircuits, Anatomia pública és un 
treball sobre la descomposició del gest. Peça de rellotgeria i conte histèric, 
l’espectacle s’interroga sobre els mecanismes que operen sobre el nostre 
inconscient. un vodevil experimental on es combinen les rareses, l’humor  
i la crueltat.

TRoUblES DU RYTHME
una peça inspirada en una escena domèstica que es va repetint aplicant-
li procediments cinematogràfics: ralentí, acceleració, marxa enrere, 
dessincronització... els canvis de velocitat i ritme ens permetran veure allò 
que habitualment se’ns escapa mentre l’escena es converteix en burlesca, 
dramàtica o fantàstica.

SYNDRoME AMNéSIqUE AVEC FAbUlATIoNS
la darrera peça del tríptic s’interessa per la repetició. en una escena que 
constantment torna a començar un cop i un altre, quatre homes inventen 
una multiplicitat de duets, canvis de rols i desdoblaments de personatges 
per parlar-nos sobre l’inconscient. un somni recurrent la interpretació del 
qual ens submergeix en els misteris del món oníric. 

mAn drAKe / 
tomeo VerGÉs

DANSA

INCISIoNS (TRÍpTIC FoRMAT  
pER ANAToMIA pÚblICA,  
TRoUblES DU RYTHME  
I SYNDRoME AMNéSIqUE  
AVEC FAbUlATIoNS)

CopRoDUCCIó  
INTERNACIoNAl 
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Del 9 al 12 de juliol
CCCb
20 h
Durada: 75 min
Espectacle en català i castellà

5 €

concePcIó I dIreccIó
didier ruiz 
coreoGrAFIA
tomeo Vergés
AssIstèncIA de dIreccIó
mònica Bofill
escenoGrAFIA
charlotte Villermet
dIsseny d’Il·lumInAcIó
maurice Fouilhé
dIsseny de so / concePcIó sonorA
Adrien cordier
FotoGrAFIA
emilia stefani-law

dIreccIó musIcAl
david G. Aparicio 
InterPretAcIó musIcAl
mireia tejero i lluís Vallès (saxos),
mariona sagarra (veus),
montse massaguer (piano),
mercè ros (bateria), Adele madau (violí),
maribel ribero (contrabaix)
i júlia Pérez (violoncel)
BAllArInes
sol Picó i Vero cendoya
so
laura cubero
Il·lumInAcIó
sylvia Kuchinow

UNA VINTENA DE bARCEloNINS I 
bARCEloNINES D’ENTRE 15 I 20 ANYS  
I D’oRÍgENS DIVERSoS ENS obREN lES 
poRTES DE l’ADolESCèNCIA. SóN ElS 
pRoTAgoNISTES D’UNA ExpERIèNCIA 
ARTÍSTICA qUE ARRENCA EN UN 
INSTITUT I ACAbA EN UN ESCENARI.

no és la primera vegada que el director 
d’escena didier ruiz i el coreògraf tomeo 
Vergés creen un espectacle a partir del 
seu treball amb un grup d’adolescents. Ho 
van fer a París el 2013, a Avinyó el 2014 i 
ara ho fan a Barcelona, en una experiència 
que implica alumnes de tres instituts 
barcelonins. durant els últims tres mesos, 
els estudiants han participat en unes 
sessions de treball en les quals han après a 
moure’s sobre un escenari, a projectar la veu 
i a dominar el llenguatge per tal d’expressar 
amb claredat els seus pensaments. I és que 
ells ens parlaran sobre la ciutat i el barri  
on viuen, la seva relació amb els altres,  
els seus somnis i la seva vida quotidiana,  
i esdevindran així actors i testimonis alhora 
del seu trànsit cap a la vida adulta. se 
senten acceptats pels altres? què pensen 
sobre l’amor? què esperen del futur? els 
nois i noies parlen al públic, però també 
s’escolten i es fan escoltar. la ciutat, el món 
i la vida, vistos des de l’adolescència.

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona,  
el centre de cultura contemporània de Barcelona (cccB) 
i la compagnie des Hommes.  
 
Amb la col·laboració de l’Institut miquel tarradell, 
l’Institut milà i Fontanals i l’Institut consell de cent. 
 
Amb el suport de l’Institut Francès de Barcelona  
i la regió Île de France.

UN SISTEMA DE SIgNES pERMET AlS 
MÚSICS D’AqUEST Col·lECTIU MUSICAl 
D’AVANTgUARDA INTERpRETAR UNA 
pEçA IRREpETIblE MITJANçANT 
lA IMpRoVISACIó CoNDUïDA. 
MENTRESTANT, lES bAllARINES Sol 
pICó I VERo CENDoYA TRADUEIxEN 
l’ExpERIèNCIA Al MoVIMENT.

el moviment d’Insurrecció sonora està 
format per vuit músics i un director que 
provenen de disciplines que van de la  
música clàssica al rock, passant pel jazz  
i la música contemporània. la seva és una 
proposta musical d’avantguarda que té 
influències de mestres com john Zorn, john 
cage, Walter thomson o Frank Zappa i que 
planteja als intèrprets una improvisació 
conduïda mitjançat un sistema de signes 
i consignes, a fi de promoure la llibertat, 
el joc i l’expressió més autèntica. Però 
els músics no són els únics protagonistes 
de l’expèriència, que aquest cop té la 
complicitat de dues ballarines, sol Picó  
i Vero cendoya, disposades a trobar un espai 
de relació entre la música i el moviment. 
música i coreografia generaran així una 
experiència d’improvisació comuna  
i rigorosa.

lA CoMpAgNIE DES HoMMES / 
DIDIER RUIz

2015 com A 
PossIBIlItAt  

moVIment 
d’InsurreccIó 
sonorA (m.I.s.)  

TEATRE

9 de juliol
Hiroshima
20.30 h

10 €

MÚSICAESTRENA /
CopRoDUCCIó  
INTERNACIoNAl 
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moVIment 
d’InsurreccIó 
sonorA (m.I.s.)  

10 i 11 de juliol
Mercat de les Flors - Sala Maria Aurèlia Capmany
22 h
Durada: 70 min

24 €

Del 9 a l’11 de juliol
Teatre lliure - Espai lliure
19 h
Durada: 40 min

15 €

Autors I dIreccIó
Adrien mondot i claire Bardainne
InterPretAcIó
Akiko Kajihara, satchie noro,
Virginie Barjonet i Francesca
Ziviani, alternativament
InterPretAcIó dIGItAl
Adrien mondot, claire Bardainne,
jérémy chartier i loïs drouglazet,
alternativament
escenoGrAFIA
martin Gautron i Vincent Perreux
VestuArI
johanna elalouf
dIsseny d’Il·lumInAcIó
jérémy chartier
mIrAdA externA
charlotte Farcet
comPosIcIó musIcAl
christophe sartori i loïs drouglazet
InterPretAcIó musIcAl
jérémy chartier, loïs drouglazet,
christophe sartori i Pierre xucla,
alternativament
FotoGrAFIA
romain etienne

UN HAIKU VISUAl, UNA CApSA MàgICA 
FETA DE lA MATèRIA DElS SoMNIS, 
UNA ExpERIèNCIA IMMERSIVA qUE ENS 
TRASllADA A UN MóN EVANESCENT... 
lA TECNologIA ES FA poESIA pURA 
EN UN ESpECTAClE CoNSTRUïT A bASE 
D’IMATgES, SoNS I DANSA. 

el mot japonès hakanaï és una paraula 
antiga que fa referència a la condició 
provisional de les coses i que s’associa tant 
a la natura com a la mateixa existència 
humana. Fragilitat, evanescència, 
transitorietat són, doncs, els conceptes 
que evoca aquesta proposta de dansa 
i tecnologia que es veu a Barcelona 
per primera vegada. Ho fa convidant 
l’espectador a presenciar les evolucions 
d’una única intèrpret situada a l’interior 
d’un cub. sobre les parets de tul, quatre 
vídeos sincronitzats projecten imatges que 
canvien constantment i que interactuen amb 
els moviments de la ballarina. en aquest 
espai màgic, somnis i realitat es confonen: 
allò que era fix, belluga; la matèria sòlida 
pren característiques líquides i les coses 
que semblaven rígides es tornen elàstiques. 
Amb els seus moviments, la ballarina 
dialoga amb unes imatges que semblen 
suggerir un paisatge mental tan hipnòtic 
com la delicada música interpretada en 
viu que fa de banda sonora de l’espectacle. 
Acabada la representació, els espectadors 
estan convidats a acostar-se i explorar 
l’espai endinsant-se en l’habitacle oníric que 
ocupava la intèrpret uns moments abans. 

comPAGnIe 
AdrIen m / 
clAIre B

comPAGnIe 
AdrIen m / 
clAIre B

HAKANAï

UN pAISATgE DIgITAl SoRpRENENT éS 
l’ESCENARI EN El qUAl ES MoUEN ElS 
INTèRpRETS D’AqUEST ESpECTAClE, 
CREACIó D’UNA CoMpANYIA qUE ES 
MoU A CAVAll ENTRE lA DANSA,  
El CIRC I lES ARTS DIgITAlS.

on és l’escenografia? Potser quan arrenqui 
l’espectacle pensareu en un immens llibre 
en blanc dins del qual evolucionen els 
protagonistes d’aquesta peça. de seguida, 
però, veureu com les pàgines s’omplen de 
lletres i com un desert aparent es converteix 
en un paisatge oníric en transformació 
constant. de vegades us suggerirà mons 
familiars i de vegades us arrossegarà cap 
a espais inquietants i mai vistos, on els 
intèrprets corren el risc de caure en  
un abisme digital a cada passa que fan.  
una pluja d’imatges amb una forta càrrega 
poètica s’enllacen creant una dramatúrgia 
on, malgrat l’absència d’una narració, 
s’expressen tota mena d’emocions. I és 
que el món de la tecnologia i els paisatges 
digitals no havien estat mai tan plens 
de sentiments i poesia com en les mans 
d’aquesta companyia, nascuda del desig de 
trobar un punt comú entre l’aspecte lúdic  
de les arts del circ, el risc inherent al món 
dels malabars i l’abstracció de la dansa.

CINéMATIqUE

concePte, dIreccIó I InterPretAcIó
Adrien mondot
InterPretAcIó
satchie noro, Akiko Kakjihara 
i maëlle reymond, alternativament
dIsseny d’Il·lumInAcIó
elsa revol i jérémy chartier
drAmAtúrGIA
charlotte Farcet
comPosIcIó musIcAl
christophe sartori i laurent Buisson 
FotoGrAFIA
raoul lemercier

DANSA /  
ARTS DIgITAlS

DANSA /  
ARTS DIgITAlS /  
CIRC

una producció de la compagnie Adrien m /  
claire B. 
 
coproduït per les subsistances (lió), 
centre Pompidou-metz, la Ferme du 
Buisson, scène nationale de marne-
la-Vallée (noisiel), Hexagone scène 
nationale Arts sciences - meylan, les 
champs libres (rennes), centre des Arts 
(enghien), maison de la culture de nevers, 
Ajuntament de lille i dIcréAm. 
 
la compagnie Adrien m / claire B té  
un conveni amb la drAc rhône-Alpes,  
de la regió roina-Alps i també el suport  
de l’Ajuntament de lió.

una producció de la compagnie Adrien m / 
claire B. 
 
una coproducció d’Hexagone, scène 
nationale de meylan, la Ferme du Buisson, 
scène nationale de marne la Vallée, 
elmediator, scène conventionnée musiques 
Actuelles et Arts numériques à Perpignan, 
[ars] numerica, centre européen pour 
les Arts numériques à montbéliard, les 
subsistances, laboratoire International de 
création Artistique à lyon, le théâtre de 
création (Ville de Grenoble), centre des 
Arts, enghien-les-Bains i manège.mons/
cecn. 
 
Amb la participació de dIcréAm, drAc 
rhône-Alpes, consell regional roina-Alps  
i consell General Isère - Ville de Grenoble. 
 
la companyia ha estat associada a 
l’Hexagone, scène nationale de meylan 
durant els anys 2009, 2010 i 2011. Aquest 
projecte va rebre el Gran Premi del jurat en 
la competició internacional «dansa i noves 
tecnologies», organitzat pel festival Bains 
numériques #4 a enghien-les-Bains el juny 
de 2009. 
 
la compagnie Adrien m / claire B té 
un conveni amb la drAc rhône-Alpes, 
de la regió roina-Alps, i el suport de 
l’Ajuntament de lió.
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9 de juliol
Teatre grec
22 h

20-35 €

InterPretAcIó musIcAl
Ismael serrano (veu i guitarra),
jacob sureda (teclats),
juan carlos melián El Pana (percussió),
Valentín Iturat (bateria)
i josemi Garzón (baix)
ProduccIó executIVA
the Project

El CANTAUToR oMplE El SEU ÚlTIM 
TREbAll DE RITMES pRoCEDENTS 
DEl FolKloRE SUD-AMERICà pER 
ACoMpANYAR UNES CANçoNS 
AMARADES DE RoMANTICISME  
I CoMpRoMÍS. 

La llamada que dóna títol al nou treball  
de serrano fa referència als ritmes de 
percussió amb els quals se celebra el 
carnaval uruguaià, però també és una 
crida de l’artista a mirar endavant, a seguir 
lluitant i celebrar la vida. serrano es va criar 
al barri de Vallecas, a madrid, i potser per 
això ha incorporat a la seva música unes 
preocupacions socials que el col·loquen en  
la línia de músics com joan manuel serrat  
o silvio rodríguez. el compromís torna  
a estar present en aquest nou treball,  
on no falten al·lusions als desnonaments, 
als equilibris de fi de mes o a les festes 
familiars sense regals, temes molt presents 
en l’himne que dóna títol al disc. entre els 
tretze temes de La llamada trobarem sons 
tradicionals sud-americans però també pop  
i una certa èpica del rock més combatiu.  
I no falta un romanticisme que és tant part 
de l’Adn de serrano com la reivindicació,  
i que, aquí, es deixa veure en temes com  
Mi problema o Quisiera. Aparegut l’any passat, 
La llamada es va convertir ràpidament en 
un gran èxit de vendes, tot un premi a la 
coherència i l’honestedat que són marca  
de fàbrica d’aquest cantautor madrileny.

IsmAel 
serrAno

lA llAMADA

CIRC / DANSA / TEATRE

éS CIRC, TEATRE o DANSA? AqUESTES 
DISCIplINES SERVEIxEN A UNA 
CoMpANYIA MAlloRqUINA pER 
pREgUNTAR-SE SobRE lES lIMITACIoNS 
qUE TENIM o ENS IMpoSEM, I SobRE  
lA llUITA pER AllIbERAR-NoS-EN.

Potser recordeu (remor), l’espectacle que 
res de res va portar al Grec 2013 i que va 
dur a la plaça de margarida xirgu una cel·la 
minúscula que compartien dos intèrprets 
i alguns espectadors. enguany, l’espai 
claustrofòbic de què ens parla aquesta 
companyia pionera en la fusió de dansa, 
teatre i circ no és tan físic com mental:  
és el que marquen les limitacions  
i repressions a les quals, de manera  
obligada o voluntària, estem sotmesos.  
Aquest muntatge reivindica el coratge  
i la valentia necessaris per llançar-se  
a la recerca d’un mateix i assolir, així, 
la llibertat. cordes, parets practicables, 
portes que no duen enlloc i escales formen 
part de l’escenografia d’aquesta proposta 
fronterera entre la dansa i el circ. Amb 
aquests elements, la companyia crea jocs de 
moviments en plans verticals i horitzontals 
que donen com a resultat unes imatges d’alt 
contingut poètic. uns ritmes minimalistes, 
creadors d’ambients i textures, formen 
l’espai sonor d’una peça on el moviment 
esdevé símbol de l’alliberament.

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona, 
res de res i el teatre Principal de Palma de mallorca.

FuGA
RES DE RES

dIreccIó
Biel jordà
InterPretAcIó
marta Barceló, laia oliveras, 
Aina Pasqual i Pere mas
comPosIcIó musIcAl
miquel Alzanillas
escenoGrAFIA I VestuArI
rafel lladó
dIsseny d’Il·lumInAcIó
Pep Pérez
dIsseny de so / 
concePcIó sonorA
miquel Alzanillas
FotoGrAFIA
massay
ProduccIó executIVA
joan jordà

MÚSICA

Del 9 a l’11 de juliol
Mercat de les Flors - Sala ovidi Montllor
21.30 h
Durada: 65 min 

18 €

ESTRENA
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Del 9 al 26 de juliol
Teatre Akadèmia
De dimecres a dissabte, 20.30 h. Diumenges, 18 h
Durada: 75 min
Espectacle en català

18-22 €

10 de juliol
Teatre grec
22 h

20-45 €

Autor
Antonin Artaud
trAduccIó
joan casas
drAmAtúrGIA I dIreccIó
jordi coca 
InterPretAcIó
esther Bové
AjudAntA de dIreccIó
cristina raventós
escenoGrAFIA
jon Berrondo
dIsseny d’Il·lumInAcIó
Alberto rodríguez
esPAI sonor
carles Puértolas
VestuArI
marta rafa
cArActerItZAcIó
àngels salinas
ProduccIó executIVA
Viqui sanz

InterPretAcIó musIcAl
diego el cigala (veu) 
i jaime calabuch Yumitus (piano)
ProduccIó executIVA
the Project
FotoGrAFIA
Anya Bartels-svermondt

qUINA HA DE SER AVUI lA FUNCIó DEl 
TEATRE? SEgoNS ARTAUD, pRoVoCAR, 
CoM FA lA pESTA, UN CApgIRAMENT 
RADICAl DElS VAloRS ESTAblERTS.  
Ho ExplICAVA EN UNA CoNFERèNCIA 
qUE ARA pREN lA FoRMA D’UN 
MoNÒlEg TEATRAl. 

especialment conegut per la seva recerca 
infatigable sobre la funció de l’art —i per  
la defensa d’un teatre que sorprengués  
i commocionés l’espectador—, l’escriptor  
i dramaturg Antonin Artaud va pronunciar 
l’any 1933 una conferència a la sorbona 
sobre el teatre i la pesta. l’escriptora  
Anaïs nin va ser testimoni d’aquest 
esdeveniment escruixidor i explica com  
la conferència es transformava en la vívida 
agonia d’una víctima de la plaga. Artaud va 
oferir als assistents l’experiència mateixa 
d’aquest mal, aterrint-los per despertar-
los de l’ensopiment de l’art convencional. 
jordi coca converteix la conferència 
d’Artaud en un monòleg on l’actriu esther 
Bové és l’amfitriona d’un sopar d’amics 
—els espectadors— en què una taula 
exquisidament parada és el símbol de les 
convencions socials i morals. Però tot això 
s’esquerda i deixa pas a la dolorosa veritat. 
la protagonista esdevé un ésser vulnerable 
i, lentament, es refereix a uns fets que la 
commouen i la transformen, com també es 
transforma l’escena. la correcció quedarà 
enrere a mesura que el teatre propicia, com 
una pesta trasbalsadora, que emergeixin  
les emocions més profundes.

El CANTAoR FlAMENC pRoTAgoNITzA 
UNA NIT ÍNTIMA I pRopERA EN lA qUAl 
REpASSARà gRANS èxITS DE lA SEVA 
CARRERA ACoMpANYAT Al pIANo pER 
JAIME CAlAbUCH YUMITUS, UN gITANo 
CATAlà NASCUT Al bARRI DE gRàCIA.

no és casualitat que el cigala es faci 
acompanyar únicament d’un piano en 
aquesta vetllada al teatre Grec, perquè 
aquest instrument ha marcat un abans i un 
després en la seva carrera. el va descobrir 
l’any 2000 de la mà del gran Bebo Valdés, 
amb el qual va enregistrar un dels treballs 
essencials de la seva trajectòria: Lágrimas 
negras. conèixer el mític pianista cubà 
va ser tot un regal, especialment perquè 
Valdés li va descobrir les grans possibilitats 
d’un instrument musical del qual mai més 
no s’ha pogut separar. després de Bebo, 
diego va tenir al piano el seu fill, chucho 
Valdés, i posteriorment caramelo de 
cuba. des de l’any 2005, però, és jaime 
calabuch Yumitus, un gitano barceloní, qui 
l’acompanya. ell l’ajudarà en aquest concert 
a repassar els seus grans èxits, des de la 
zambra fins al tango passant pel bolero. 
una proposta propera i personal que promet 
tota l’emoció que un piano i una veu puguin 
transmetre. 

ANToNIN ARTAUD / JoRDI CoCA

pIANo I VEU

el teAtre  
I lA PestA

dIeGo  
el cIGAlA

TEATRE MÚSICA

una coproducció del Grec 2015 Festival  
de Barcelona i el teatre Akadèmia.

ESTRENA
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en AVAnt,  
mArcHe!

Del 10 al 12 de juliol
Teatre lliure - Sala Fabià puigserver
20.30 h
Durada: 105 min
Espectacle multilingüe

26 €

dIreccIó
Frank van laecke i Alain Platel 
drAmAtúrGIA
Koen Haagdorens 
InterPretAcIó
chris thys, Griet debacker,
Hendrik lebon, Wim opbrouck,
Gregory van seghbroeck (tuba),
jan d’Haene (trompeta),
jonas van Hoeydonck (trompeta),
lies Vandeburie (fiscorn),
niels van Heertum (bombardí),
simon van Hueting (trompa),
Witse lemmens (percussió)
i la Banda municipal de Barcelona 
InterPretAcIó musIcAl
enreGIstrAdA
KmV de leiezonen 
(direcció: diederik de roeck)
comPosIcIó I dIreccIó musIcAl
steven Prengels
AjudAnt de dIreccIó
steve de schepper
escenoGrAFIA
luc Goedertier
VestuArI
marie ’costume’ lauwers
dIsseny d’Il·lumInAcIó
carlo Bourguignon
dIsseny de so /
concePcIó sonorA
Bartold uyttersprot
reGIdorIA
stefan jansen i Wim van de cappelle
dIreccIó de ProduccIó
marieke cardinaels i Valerie desmet
resPonsABle de GIrA
steve de schepper
dIstrIBucIó
Frans Brood Productions
(www.fransbrood.com)
ProduccIó executIVA deleGAdA
Agnès Blot
FotoGrAFIA
stephan Vanfleteren

El MóN DE lES bANDES I lES ASSoCIACIoNS MUSICAlS INSpIRA  
UN ESpECTAClE oN ElS ACToRS FAN MÚSICA I ElS MÚSICS ACTUEN. 
bENVINgUTS A UN MICRoCoSMoS FoRMAT pER INDIVIDUS DIVERSoS 
qUE S’ESFoRCEN A MARxAR Al MATEIx RITME. 

les bandes, orquestres i associacions de caire musical tenen una llarga 
tradició a casa nostra. també a la ciutat belga de Gant, on l’any 2012 un músic 
local va muntar una exposició sobre el tema titulada «en avant, marche!» 
Aquesta exposició va ser inspiradora per als directors d’escena Frank van 
laecke i Alain Platel, que van decidir fer un espectacle sobre aquest món 
amb la col·laboració del compositor steven Prengels. tots tres van crear un 
muntatge en el qual es parla d’un col·lectiu divers que comparteix una sola 
finalitat: mantenir un ritme únic. no és aquesta la metàfora perfecta de les 
nostres societats? quatre actors i set músics, als quals s’afegeix la Banda 
municipal de Barcelona, defensen en escena aquesta proposta singular, on 
els intèrprets fins i tot s’intercanvien els papers i actuen o toquen, tot i que 
no sempre sigui el que el públic esperava d’ells. la paleta musical que sonarà 
durant l’espectacle inclou el repertori de les bandes, però també un d’inspirat 
per la música clàssica que porta a escena, convenientment arranjades, obres 
dels segles xIx i xx que van de Beethoven a Verdi o strauss. trompetes,  
tubes i bombardins tindran un gran protagonisme, a més de la percussió,  
en un espectacle que s’allunya de les marxes triomfals amb què habitualment 
s’associa aquestes formacions musicals.

una producció del Grec 2015 Festival de Barcelona, ntGent i les ballets c de la B, en col·laboració 
amb VlAmo i el théâtre Vidy-lausanne.  
 
coproduït per la rose des Vents (Villeneuve d’Ascq), torinodanza, théâtre national de chaillot 
(París), les théâtres de la Ville de luxembourg, Festspielhaus st. Pölten, ludwigsburger 
schlossfestspiele, el Festival Printemps des comédiens de montpeller, croatian national theatre  
in Zagreb, le maillon strasbourg, KVs Bruxelles i el Brisbane Festival.

Amb la col·laboració de la Banda municipal de Barcelona. 
 
Amb el suport de l’Ajuntament de Gant, la Província de Flandes oriental i les Autoritats de Flandes.

TEATRE MUSICAl

NTgENT, lES bAllETS  
C DE lA b, FRANK VAN  
lAECKE, STEVEN pRENgElS  
I AlAIN plATEl 
AMb lA Col·lAboRACIó  
DE lA bANDA MUNICIpAl  
DE bARCEloNA 

CopRoDUCCIó  
INTERNACIoNAl 
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11 de juliol
bARTS
22 h

20-25 €

11 de juliol
Teatre grec
22 h

16-35 €

InterPretAcIó musIcAl
josé james (veu i guitarra),
solomon dorsey (baix), 
leo Genovese (teclats) 
i nate smith (bateria)
ProduccIó executIVA
the Project

InterPretAcIó musIcAl
Kyle eastwood (baix),
ernesto simpson (bateria),
Andrew mccormack (piano),
Brandon Allen (saxo
i quentin collins (trompeta)
ProduccIó executIVA
montuno
FotoGrAFIA
sylvain Gripoix

UN VoCAlISTA NoRD-AMERICà qUE 
S’HA FET FAMóS INTERpRETANT RITMES 
qUE VAN DEl JAzz MoDERN Al HIp-Hop  
HoMENATJA UNA DE lES VEUS 
FEMENINES MéS gRANS DE lA HISTÒRIA 
DEl JAzz: lA DE bIllIE HollIDAY. 

l’any en què es compleix un segle del 
naixement de Billie Holiday, una veu de 
la nova generació li ret tribut i posa de 
manifest que Lady Day segueix sent avui 
una referència imprescindible en la història 
de la música nord-americana. josé james 
explica que, de petit, a casa seva sonava 
sempre aquella veu «magnífica, càlida, 
intima i del tot singular», curiosament, uns 
adjectius que es poden aplicar també a un 
baríton versàtil la veu del qual s’ha distingit 
sempre per la seva riquesa i expressivitat. 
james va descobrir la veu de lady day  
en un període de l’adolescència durant el 
qual escoltava també nirvana, de la soul  
o A tribe called quest. no és estrany, doncs, 
que els ritmes més nous es barregin amb les 
empremtes musicals d’una artista que, com 
explica, li va obrir les portes del jazz i li va 
mostrar el camí que havia de seguir. després 
d’una carrera en la qual ha fusionat sons que 
van del neo-soul, el jazz, el hip-hop i el funk 
al rock experimental, james interpreta ara 
amb el seu estil personal nou cançons que 
van ser escrites o popularitzades per Billie 
Holiday, entre els quals Body and Soul, Fine 
and Mellow, Lover Man o God Bless the Child. 

una producció de sF music.

DESpRéS D’HAVER CoMpoST  
lES bANDES SoNoRES D’AlgUNS  
DElS FIlMS MéS CoNEgUTS  
DEl SEU pARE, ClINT EASTWooD,  
El MÚSIC RET TRIbUT AMb El  
SEU NoU DISC Al JAzz DElS  
ANYS CINqUANTA I SEIxANTA.

Mystic River, Million Dollar Baby, Gran 
Torino... són alguns dels films als quals 
aquest músic, compositor i actor ha posat 
música, tot i que les bandes sonores no 
són la seva única creació. eastwood va 
créixer escoltant grans del jazz com ara 
duke ellington, count Basie o miles davis i, 
per tant, no és estrany que aquesta música 
ressoni en les seves composicions. el 1998 
va llançar el primer disc, From there to 
here, però un dels que ha tingut més èxit 
és Paris Blue (2004), on fusionava jazz i 
groovy amb tocs de pop i electrònica. Ara 
acaba de publicar Time Pieces, un treball 
en el qual ret tribut al jazz del final dels 
anys cinquanta i principi dels seixanta, 
una música que —explica— no ha deixat de 
fascinar-lo des que la va descobrir quan era 
adolescent. Ho fa acompanyat d’un quintet 
de músics amb els quals busca aquell so 
col·lectiu i ràpidament identificable de les 
bandes d’aquell temps però, alhora, mira de 
trobar un equilibri entre la mirada als sons 
del passat i una manera contemporània 
d’interpretar la tradició.

YESTERDAY I HAD  
THE blUES: THE MUSIC 
oF bIllIE HolIDAY

TIME pIECES

josÉ jAmes
Kyle 
eAstWood

MÚSICAMÚSICA
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13 i 14 de juliol
bARTS 
21 h

18-24 €

13 i 14 de juliol
bARTS 
21 h

18-24 €

concePcIó
Albert Pla
InterPretAcIó
Albert Pla, Fermín muguruza
i raül Fernández Refree
dIreccIó
Pepe miravete
drAmAtúrGIA
Albert Pla i Pepe miravete
comPosIcIó I dIreccIó musIcAl
raül Fernández Refree
escenoGrAFIA 
I dIsseny d’Il·lumInAcIó
cube
dIsseny I ProGrAmAcIó 
d’InterActIus
carles i mariona omedes 
dIsseny I ProduccIó de VÍdeos 
I GràFIcs AnImAts
nueveojos
dIreccIó tècnIcA
Gabi cube
ProduccIó executIVA
Pedro Páramo
FotoGrAFIA
david ruano

UNA REFlExIó SobRE lA gUERRA  
I lA MANERA CoM ENS l’ExplIqUEN 
qUE UTIlITzA lA MÚSICA, El TEATRE, 
lES pRoJECCIoNS I ElS EFECTES 
MUlTIMèDIA pER CREAR UN MUSICAl 
INTERACTIU EN 3D, TAN pRoVoCADoR 
CoM IRÒNIC.

un soldat, una ciutat i un discjòquei. són 
els tres protagonistes d’aquest muntatge, 
on ens conviden a pensar si no ens estem 
mirant les atrocitats de la guerra com  
si fos només un espectacle que veiem des  
del sofà de casa i a preguntar-nos si és cert 
que, com ens volen fer creure, les guerres 
són inevitables, necessàries i fins i tot 
heroiques. Perquè, entre la realitat de la 
guerra i la imatge que en tenim hi ha una 
gran distància. Hi pensareu escoltant les 
cançons que es canten un soldat anomenat 
Albert Pla i una ciutat, mig real, mig 
d’animació, que és l’incombustible Fermín 
muguruza. en un to delirant i fantàstic, tots 
dos s’intercanviaran retrets i utilitzaran 
les cançons per mostrar-nos les seves 
desavinences, mentre la música en directe 
del productor musical Refree i els efectes 
multimèdia (ells en diuen «multimerda»...) 
creen ambients i suggereixen atmosferes.  
la gran batalla està a punt de començar.

una producció del Grec 2015 Festival de Barcelona.

AlbERT plA /  
FERMÍN MUgURUzA /  
RAül FERNáNDEz  
REFREE

GuerrA

MÚSICA /
MUlTIMèDIA

14 i 15 de juliol
Teatre lliure - 
Sala Fabià puigserver
20.30 h
Durada: 70 min

22 €

concePte I creAcIó
thomas Hauert, cecilia colacrai,
mireia de querol, natalia jiménez,
Iris Heitzinger, xavi moreno,
Federica Porello i Anna rubirola 
dIreccIó
thomas Hauert i Group la Bolsa
InterPretAcIó
cecilia colacrai, mireia de querol,
natalia jiménez, Iris Heitzinger,
xavi moreno, Federica Porello
i Anna rubirola 
escenoGrAFIA
Bert van dijck
dIsseny d’Il·lumInAcIó
Bert van dijck 
ProduccIó
Anna Bohigas (Barcelona) 
i Zoo / thomas Hauert cia. (Brussel·les)
FotoGrAFIA
Benjamin sommabère

UN gRUp DE CREADoRS I CREADoRES 
ESTAblERTS A bARCEloNA 
pRoTAgoNITzEN UNA TRobADA 
CoREogRàFICA AMb THoMAS HAUERT, 
UN DElS NoMS MéS pRESTIgIoSoS DE 
l’ESCENA bElgA DE lA DANSA ACTUAl.

el llenguatge coreogràfic de thomas Hauert 
(que va presentar la peça From B to B amb 
àngels margarit al Grec 2011) podria ser vist 
com una extensió de la tradició de la dansa 
abstracta. la seva escriptura altament 
polifònica queda plasmada a l’escenari en 
el seu sentit més complet a través de la 
improvisació. el Group la Bolsa s’ha format 
a partir d’un interès comú pel moviment 
basat en partitures. Aquestes creen marcs 
concrets i elaborats, i al mateix temps donen 
espai a la capacitat de l’intèrpret d’utilitzar 
la seva intuïció creativa en les trobades 
amb el públic. La mesura del desordre és 
una peça que posa en escena un organisme 
complex, que es reorganitza i es reinventa 
constantment, nodrint-se de les iniciatives 
individuals i dels diferents graus d’afectació 
mútua. 

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona, 
charleroi danses i les Brigittines. 
 
Amb el suport de la Generalitat de catalunya, Wallonie-
Bruxelles i el cantó de solothurn (suïssa). 
 
Amb la col·laboració de l’Animal a l’esquena, l’estruch - 
Ajuntament de sabadell, la caldera Arts en moviment,  
el Graner - centre de creació, i Fabra i coats Fàbrica  
de creació.

tHomAs 
HAuert /  
GrouP  
lA BolsA

lA MESURA  
DEl DESoRDRE

DANSA ESTRENA /
CopRoDUCCIó  
INTERNACIoNAl 

ESTRENA
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BIG & BlAcK  
jAmBoree

14 de juliol

ANToN JARl & oRIgINAl JAzz 
oRqUESTRA TAllER DE MÚSICS
bUDDY RICH TRIbUTE
20 i 22 h
12-15 €
Anton jarl ret homenatge a Buddy rich,  
un músic que va viure la transició del jazz  
clàssic al modern. 

15 de juliol
20 i 22 h
12-15 €

bARCEloNA bIg blUES bAND + 
MYRIAM SWANSoN
una banda de gran format, enèrgica i ballable, 
però orientada al blues i amb una convidada de 
luxe: la veu de la cantant myriam swanson.

16 de juliol

CARlA CooK qUARTET
20 i 22 h
12-15 €
una de les veus poderoses de la música negra 
nord-americana ens proposa un viatge musical 
del gospel al soul, passant pel blues i el jazz.

17 de juliol

JANINE JoHNSoN pRESENTA... 
A NIgHT oF boND
20 i 22 h
12-15 €
les cançons més famoses de les pel·lícules  
de james Bond, interpretades amb un grau de 
sofisticació jazzística insòlit.

18 de juliol

JANINE JoHNSoN pRESENTA... 
SoUl IN THE CITY
20 i 22 h
12-15 €
en la seva segona nit al jamboree, janine 
johnson ens ofereix un repertori marcat per 
l’empremta de les dives del soul. 

19 de juliol

THE bIg JAMboREE FEATURINg 
bIg DANI péREz
20 i 22 h 
12-15 €
un octet que combina els temes propis amb 
versions. la festa grossa del ritme. 

MÚSICA

dIGue’m 
lA VerItAt

qUè FA qUE El MóN AVANCI? qUIN 
FUTUR ENS ESpERA? lA HISTÒRIA-
FICCIó éS lA bASE DE lA pRIMERA 
pRoDUCCIó DE lA CoMpANYIA EÒlIA, 
EN lA qUAl UN SopAR FET AMb 
INgREDIENTS D’AlTRES TEMpS S’ACAbA 
D’UNA MANERA INESpERADA. 

la cristina, una especialista en alimentació 
antiga, convida un grup d’amics, a qui fa 
anys que no veu, a una vetllada exclusiva 
amb la qual s’inaugura un cicle de 
sopars amb els plats principals basats 
en ingredients prehistòrics. contents de 
retrobar-se, recordaran el seu passat 
comú sense imaginar el que està a punt de 
succeir. Perquè... qui són en realitat aquests 
convidats? Per què han coincidit en aquesta 
vetllada una arqueòloga, una traductora 
d’àrab, un enginyer convertit en missioner, 
una cooperant d’una onG, una corresponsal, 
un fotògraf de guerra i un aviador militar? 
el dramaturg Pablo ley i el director josep 
Galindo continuen la investigació escènica 
sobre el teatre i la història contemporània 
que ja van començar el 2004 amb 
Homenatge a Catalunya. la companyia eòlia, 
que porta la peça a escena, està integrada 
per actors i actrius professionals que han 
estudiat interpretació a l’escola eòlia des  
de la seva fundació l’any 2000.

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona, 
eòlia escola superior d’Art dramàtic i Projecte Galilei. 

Del 14 al 18 de juliol
Museu d’Arqueologia
20.30 h
Durada: 90 min
Espectacle en català

17 €

TEATRE

drAmAtúrGIA
Pablo ley 
dIreccIó
josep Galindo
InterPretAcIó
tasio Acezat, cristina Blanco, rai Borrell,
sònia espinosa, eugènia manzanares,
Kathy sey i toni soldevila
escenoGrAFIA I VestuArI
Projecte Galilei
dIsseny d’Il·lumInAcIó
Anna espunya
concePcIó sonorA
javi Gamazo
ProduccIó executIVA
Ana esteban
FotoGrAFIA
Ima Garmendia

El JAMboREE AplEgA DURANT SIS DIES TRES DE lES MéS gRANS 
FoRMACIoNS qUE DEFINEIxEN l’ADN D’AqUEST ClUb llEgENDARI 
I lES CoMbINA AMb DUES DE lES VEUS FEMENINES NEgRES MéS 
DESTACADES DE lES SEVES RESpECTIVES gENERACIoNS I ESTIlS. 

dIreccIó I tromPetA 
david Pastor
InterPretAcIó musIcAl
Anton jarl & original jazz
orquestra taller de músics 

dIreccIó I contrABAIx 
Ivan Kovacevic
InterPretAcIó musIcAl
Barcelona Big Blues Band
i myriam swanson

InterPretAcIó musIcAl
Albert Bover (piano),
carla cook (veu),
Ignasi González (contrabaix)
i jo Krause (bateria)

dIreccIó musIcAl I PIAno
emilio merone 
InterPretAcIó musIcAl
marco Boi (baix),
janine johnson (veu),
marco losada (bateria),
nil mujal (saxo) 
i maria rodriguez reina
(violoncel)

dIreccIó musIcAl I PIAno
emilio merone 
InterPretAcIó musIcAl
marco Boi (baix),
yeray Hernández (guitarra),
janine johnson (veu)
i marco losada (bateria)

InterPretAcIó musIcAl
Agustí Burriel (veu),
manuel casado (piano),
marc Ferrer (piano),
cesc miró (trompeta),
Pere miró (saxo baríton),
Big dani Pérez (saxo tenor),
emilio torres (bateria)
i juan ramon Vega (contrabaix)

13 i 14 de juliol
bARTS 
21 h

18-24 €

Del 14 al 19 de juliol
Jamboree

lA MESURA  
DEl DESoRDRE

ESTRENA

pAblo lEY / 
JoSEp gAlINDo
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Del 15 al 17 de juliol
Mercat de les Flors - Sala Maria Aurèlia Capmany
22 h
Durada: 75 min

26 €

concePte I dIrecIó
Gabriela carrizo i Franck chartier 
InterPretAcIó I creAcIó
jos Baker, leo de Beul, eurudike 
de Beul, marie Gyselbrecht, Hun-mok 
jung, seoljin Kim i simon Versnel
AjudAnt de dIreccIó
diane Fourdrignier 
VestuArI
diane Fourdrignier i Hyojung jang
Il·lumInAcIó
ralf nonn
dIsseny de so
juan carlos tolosa, raphaëlle latini, 
eurudike de Beul i yannick Willox
escenoGrAFIA
Peeping tom, Amber Vandenhoeck 
i Frederik liekens
construccIó de l’escenoGrAFIA
KVs-atelier
dIreccIó tècnIcA
Filip timmerman
tècnIcs
joëlle reyns, Filip timmerman, 
marjolein demey, Hjorvar rognvaldsson, 
Wout rous i Amber Vandenhoeck
ProduccIó
Anastasia tchernokondratenko
mànAGer de lA comPAnyIA
quentin legrand
dIstrIBucIó
Frans Brood Productions
ProduccIó executIVA deleGAdA
Blanc Produccions
FotoGrAFIA
Herman sorgeloos

UNA CoMpANYIA qUE bARREJA 
DANSA I TEATRE, I qUE CoMbINA lES 
ATMoSFERES CINEMATogRàFIqUES 
AMb El VIRTUoSISME DElS bAllARINS, 
ToRNA Al gREC AMb UN DElS SEUS 
ESpECTAClES ClàSSICS.

els espectadors que van veure 32 rue 
Vandenbranden al Grec 2012 o Vader (Pare) 
al Grec 2014 ja estan desitjant tornar-se a 
submergir en l’univers paral·lel fet de records, 
al·lucinacions i malsons que Peeping tom sap 
recrear tan bé. Ara la companyia porta a la 
ciutat un gran espectacle que permetrà als 
barcelonins recuperar la història d’una família 
burgesa en decadència els extravagants 
integrants de la qual es mouen en una mena 
de laberint, símbol d’un dèdal de pensaments 
del qual no poden escapar. És una metàfora 
de l’existència i del teatre, d’una escena que 
no pertany als artistes més que de manera 
momentània, un espai provisional i sempre 
en lloguer (À louer) que els actors i ballarins 
es veuen impel·lits a reinventar i transformar 
a cada instant. l’espai, definit per un astut 
trompe-l’oeil, torna a ser el motor d’una 
creació que, aquest cop, pren com a tema 
central el caràcter efímer de l’art i, per 
extensió, de la vida. 

una producció de Peeping tom i el royal Flemish  
theatre KVs. 
 
una coproducció de théâtre de l’Archipel Perpignan,  
el canal centre d’Arts escèniques salt/Girona, cankarjev 
dom ljubljana, la Filature mulhouse, le rive Gauche 
saint-etienne-du-rouvray, Hellerau - european center  
for the Arts dresden, Guimarães european cultural 
capital 2012, Festival Internacional madrid en danza 
2012 i Festival de marseille 2012.

PeePInG tom
à loUER

DANSA / TEATRE

15 de juliol
bARTS
21 h

18-22 € 

lIsAndro ArIstImuño

InterPretAcIó musIcAl
lisandro Aristimuño (guitarra i veu),
martín casado (bateria),
leila cherro (violoncel),
estanislao díaz (violí),
lucas Argomedo (violoncel i baix),
rocío Aristimuño (percussió) 
i carli Aristide (guitarra elèctrica)

lA leGendArIA FAmIlIA stInson

InterPretAcIó musIcAl
xavi Aparici (guitarra i veu), 
enric martínez (guitarra i veu), 
Pau Giró (bateria)
i Víctor manjarín (baix i veu)

ElS SoNS FolK D’ARREl, pERÒ TAMbé 
El pop, El RoCK I l’ElECTRÒNICA SóN 
ElS INgREDIENTS DE lA RECEpTA 
DE lISANDRo ARISTIMUño, UN DElS 
MÚSICS ARgENTINS MéS oRIgINAlS DEl 
MoMENT qUE ToCA Al gREC A pETICIó 
DElS ESpECTADoRS DEl FESTIVAl.

Porta la terra a la sang, d’aquí que la seva 
música enfonsi les arrels al folklore argentí. 
tot i això, el seu so no és tradicional, sinó 
que constitueix una barreja de pop i rock 
en la qual no falta un toc electrònic. els 
barcelonins han votat intensament la 
seva candidatura en el procés de selecció 
d’artistes que va obrir la promotora 
cooncert. Així han aconseguit que aquest fill 
d’un director de teatre i músic i d’una actriu 
pugi a l’escenari del BArts per interpretar 
les seves cançons. Ha enregistrat fins al 
moment cinc discos, l’últim dels quals es 
titula Mundo Anfibio. nominat als Grammy 
llatins del 2012, l’any següent el disc va 
guanyar el premi Gardel al millor àlbum 
de pop rock alternatiu, un premi que 
Aristimuño havia obtingut també amb un 
àlbum anterior, Las crónicas del viento.

obriran el concert, com a artistes convidats,  
la banda de rock alternatiu de Barcelona  
la legendaria Familia stinson.

una producció de Cooncert.com.

lIsAndro 
ArIstImuño

MÚSICA
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Autor
joan yago
dIreccIó
Israel solà
InterPretAcIó
xavi Francés, Aitor Galisteo-rocher, 
esther lópez, marc rius i júlia truyol
escenoGrAFIA I VestuArI
Albert Pascual 
dIsseny d’Il·lumInAcIó
elisenda rodríguez
dIsseny de so
josep sànchez-rico
cArActerItZAcIó
lucho soriano
construccIó d’escenoGrAFIA
la calòrica i la Forja del Vallès
conFeccIó de VestuArI
Albert Pascual
VÍdeo
estudi carmel
ProduccIó executIVA
la calòrica
FotoGrAFIA
Alba lajarín

gAMbERRo I ExploSIU. AIxÍ éS 
l’ESpECTAClE, gUANYADoR DEl pREMI 
qUIM MASó 2014, qUE S’INSpIRA EN 
El MóN DE lA NoVEl·lA gRàFICA pER 
pARlAR-NoS D’UNA VIDA qUE No éS 
CoM l’HAVÍEM SoMIAT.

triar és perdre, és a dir, que no es pot 
tenir tot. Ho descobreixen els personatges 
d’aquest muntatge, una proposta de  
la calòrica, una companyia jove per la 
qual el Grec ja va apostar el 2012 (L’editto 
bulgaro), i novament el 2013 (La nau dels 
bojos). Ara, joan yago i Israel solà ens 
porten les històries encreuades d’un home 
que sempre acaba caient de cul, la seva 
promesa, que no té clar què vol de la vida, 
una noia que s’acaba de quedar sense feina, 
un cantautor amb malles, dues atracadores 
lesbianes i una abella que dirigeix una 
multinacional. encara són a temps de tornar 
a intentar-ho i trobar aquells somnis que 
han anat perdent a mesura que es feien 
grans. I ens explicaran les seves històries 
en els tons més diversos: des del realisme 
intimista fins a la comèdia negra, tots 
inspirats, però, en l’univers de les novel·les 
gràfiques de mestres del gènere que van 
de daniel clowes a chris Ware. un escenari 
convertit en vinyeta s’omplirà de tot l’humor, 
la violència, la insatisfacció  
i la ràbia del món contemporani. 

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona  
i la calòrica. 
 
Premi quim masó 2014. 
 
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Viladecans.

lA CAlÒRICA 

BluF

Del 16 al 19 de juliol
Mercat de les Flors - Sala pina bausch
20 h
Durada: 80 min
Espectacle en català

18 €

TEATRE

Autor
William shakespeare
trAduccIó
joan sellent
drAmAtúrGIA
Guillem-jordi Graells
dIreccIó
josep m. mestres
InterPretAcIó
Ariadna Gil, laura Aubert,
mercè Pons, sílvia Bel, rosa renom,
àlex casanovas, joel joan, 
jordi Boixaderas i roger casamajor
AcomPAnyAment musIcAl
núria Andorrà
dIreccIó musIcAl
jordi domenech
esPAI escènIc
Pep duran
VestuArI
maria Araujo
cArActerItZAcIó
toni santos
moVIment
montse colomé
Il·lumInAcIó
Kiko Planas
ImAtGe cArtell
Frankie de leonardis

UN VIATgE pER lES DIVERSES MANERES 
DE VIURE lA pASSIó AMoRoSA, 
VISTES A TRAVéS DElS pERSoNATgES 
qUE HAbITEN lES CoMèDIES DEl 
DRAMATURg ANglèS I INTERpRETADES 
pEl bo I MIlloR DE l’ESCENA 
CATAlANA ACTUAl.

Proteu i júlia, Valentí i sílvia d’Els dos 
cavallers de Verona; Benedicte i Beatriu, 
claudi i Hero de Molt soroll per no res, i el 
quartet de cavallers i el quartet de dames 
de Treballs d’amor perduts... totes aquestes 
parelles representen algunes de les moltes 
maneres en què esclata i es manifesta 
l’amor i que poden anar dels idil·lis 
encisadors als amors galants i superficials, 
de les astúcies gens netes a les hostilitats 
aparents que amaguen les febleses. 
Aquestes històries, interpretades ara per 
un planter excel·lent d’actors i actrius, es 
van escriure fa quatre-cents anys però els 
sentiments amorosos amb prou feines han 
canviat. els conflictes sentimentals retratats 
per shakespeare, del naixement del qual es 
va celebrar el 450 aniversari el passat 2014. 
desfilaran davant dels nostres ulls amb les 
intervencions del clàssic fool shakespearià i 
amanits amb música i cançons. les mil cares 
de l’amor, segons el dramaturg més gran de 
tots els temps.

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona  
i Anexa.

WIllIAM SHAKESpEARE / 
gUIllEM-JoRDI gRAEllS

Amor & 
sHAKesPeAre

Del 16 al 19 de juliol
Teatre grec
22 h
Durada: 90 min
Espectacle en català 

16-28 €

TEATRE

A la funció del 17 de juliol hi haurà servei 
d’audiodescripció i acompanyament. 
en aquesta mateixa funció estaran 
disponibles programes en braille i en lletra 
impresa accessible per a persones amb 
discapacitat visual.

el dia 2 de juliol, a les 19.30 h, hi haurà 
una conversa sobre aquest espectacle  
a la Biblioteca jaume Fuster.

ESTRENA ESTRENA
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In crescendo

dIreccIó
lluís Pérez
InterPretAcIó musIcAl
Paula Aparicio, queralt Barbany, miquel Fernández,
julen Gerrikabeitia, elsa Hackett, samantha lópez,
Inés martí de Veses, laia martínez, elena oliver,
Arnau oliver, Anna Pérez, lluís Pérez
i maria rosa rodríguez

cAntABIle

dIreccIó
laia jornet
InterPretAcIó musIcAl
clara Alfos, mariona Badia, cristal Barreyro, eulàlia Bou,
meritxell Bou, sara calveras, clara castillo, carla cuenca,
laia eimeric, Anna escolà, laura Fernández,
Patricia Fernández, elena Garcia, laia jornet,
núria martínez, Alba mas, xènia nogué, eulàlia rial,
Anna roca, laia rodríguez, sígrid romero, marta sala,
muntsa tremosa i Berta Vicente

UNA VETllADA DEDICADA A lA MÚSICA 
VoCAl I pRoTAgoNITzADA pER DUES 
FoRMACIoNS qUE ES VAN DoNAR A CoNèIxER 
Al pRogRAMA oH HAppY DAY DE TV3.

Podreu escoltar en directe els guanyadors  
del concurs, els In crescendo, un grup de nois  
i noies d’entre 16 i 24 anys. la formació va néixer 
expressament per participar a l’oh Happy day i té 
un repertori modern i innovador, uns arranjaments 
acurats i unes posades en escena plenes d’energia 
i emoció. les acompanyen sobre l’escenari les 
cantabile, un cor de noies d’entre 16 i 30 anys  
que va néixer el 1999 al cercle de Gràcia i que  
van quedar finalistes al concurs. el pop, les bandes 
sonores i els temes de coneguts musicals són 
la base del repertori de cantabile, que a força 
de coreografies, petites escenes i projeccions, 
converteixen les seves actuacions en tot un 
espectacle.

una coproducció de Pistatxo Produccions i dmusical.

MÚSICA

In crescendo 
& cAntABIle 

16 de juliol
bARTS
21 h

20-25 €
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Del 16 al 19 de juliol
Hiroshima
21 h
Durada: 90 min
Espectacle en castellà

24 €

Del 16 juliol al 2 d’agost
Teatre Romea
De dimarts a divendres, 20.30 h
Dissabtes, 18.30 i 21.30 h. Diumenges, 18.30 h
Espectacle en castellà

18-28 €

MÚSICA, DANSA, TExT I IMATgES SóN 
ElS INSTRUMENTS qUE UTIlITzA 
AqUEST MUNTATgE pER REpASSAR 
l’ExISTèNCIA DEl poETA FEDERICo 
gARCÍA loRCA I oFERIR-NoS UNA 
MIRADA polIèDRICA SobRE lA SEVA 
VIDA I SobRE lA SEVA obRA lITERàRIA. 

el director i actor Pep tosar ja va  
repassar la història personal i la producció 
artística de diversos poetes i cantants  
en muntatges teatrals com Tots aquests  
dois (sobre Guillem d’efak), La casa en  
obres (Blai Bonet), Poseu-me les ulleres 
(Vicent Andrés estellés) o Esquena de 
ganivet (damià Huguet), entre d’altres.  
Ara aplica la mateixa narrativa per repassar 
la trajectòria d’un dels poetes més llegits  
en llengua castellana, assassinat el 1936  
a Granada durant els inicis de la guerra civil. 
Ho fa amb la col·laboració d’una guitarra 
flamenca (jesús Guerrero), un bailaor  
(jesús carmona), una cantaora (Alba 
carmona) i un actor (el mateix Pep tosar), 
que combinen així música, dansa i text en  
una proposta que revisa els moments més 
significatius de la vida del poeta i posa en 
relació les vivències personals i les obres 
compostes en cada moment. completen la 
proposta les imatges en vídeo: d’una banda 
són paisatges lorquians i, de l’altra, un seguit 
d’entrevistes que analitzen la vida i l’obra 
del poeta rodades dins un tren que recorre 
el trajecte madrid-Granada. es recrea així 
l’últim viatge de Federico, que va portar-lo  
al tràgic final.

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona  
i Pep tosar.

JoSEp MARIA poU ENCApçAlA  
UN REpARTIMENT plE DE gRANS NoMS 
DEl TEATRE EN UN TExT DE NoVA 
CREACIó SIgNAT pER MARIo gAS.  
l'obRA RECREA El JUDICI A UN FIlÒSoF 
CoNDEMNAT A MoRT pER DENUNCIAR 
lA CoRRUpCIó I lA SUpERSTICIó.

A més de ser un dels pensadors més 
coneguts de l’antiga Atenes i mestre de 
Plató, sòcrates està considerat el pare del 
pensament occidental. ell, un savi que no va 
voler escriure els seus pensaments perquè 
trobava que tothom n’havia de desenvolupar 
els seus propis, va ser l’autor d’aquella 
irònica expressió amb què la humanitat 
reconeix avui la seva ignorància: «només 
sé que no sé res». l’actor josep maria Pou 
dóna vida al pensador, dient un text escrit 
i dirigit per mario Gas. ell s’encarrega 
d’interpretar un sòcrates que serà jutjat  
i condemnat després d’haver denunciat la 
corrupció a Atenes i haver advertit contra  
el paper supersticiós i manipulador de la 
religió oficial. Acusat de menysprear els 
déus i corrompre la joventut, es va negar  
a fugir, com li proposaven els seus deixebles, 
quan va ser condemnat a ingerir una copa  
de cicuta. I la seva va acabar convertida en 
una de les morts més famoses de la història.

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona,  
el teatre romea i el Festival Internacional de teatro 
clásico de mérida.

dIreccIó
Pep tosar 
drAmAtúrGIA
Pep tosar i evelyn Arévalo
InterPretAcIó
jesús carmona (bailaor) 
i Pep tosar (actor)
InterPretAcIó musIcAl
Alba carmona (cante) 
i jesús Guerrero (guitarra)
esPAI escènIc
Pep tosar
VestuArI
evelyn Arévalo i leonor caro
dIsseny de lA Il·lumInAcIó
Pep tosar
reAlItZAcIó de VÍdeo
Agustí torres
AjudAnt de càmerA
Francesc martorell
AjudAnt de dIreccIó
evelyn Arévalo
ProduccIó
leonor caro

Autor I dIreccIó
mario Gas
InterPretAcIó
josep maria Pou, carles canut,
Borja espinosa, Guillem motos,
Amparo Pamplona, ramon Pujol 
i Pep molina
AjudAnt de dIreccIó
montse tixé
escenoGrAFIA
Paco Azorín
VestuArI
Antonio Belart

pEp ToSAR

MARIo gAS

FederIco 
GArcÍA

sócrAtes.  
juIcIo y muerte  
de un cIudAdAno

TEATRE TEATRE

el dia 16 de juny, a les 19.30 h, hi haurà 
una conversa sobre aquest espectacle  
a la Biblioteca Guinardó-mercè rodoreda.

ESTRENA
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17 de juliol
bARTS
21 h

20-25 €

InterPretAcIó musIcAl
Kurt Wagner (veu),
tony crow (piano),
matt swanson (baix),
ryan norris (teclat i guitarra),
scott martin (bateria)
i William tyler (guitarra)
ProduccIó executIVA
the Project
FotoGrAFIA
Bill steber

CoUNTRY AlTERNATIU, 
RHYTHM’N’blUES, RoCK I ToNES DE 
pERSoNAlITAT pRÒpIA. éS El qUE 
TRobAREU EN El CoNCERT D’UN gRUp 
qUE No ES poT ENCASEllAR EN CAp 
ESTIl... pERqUè N’HA CREAT UN DE 
pRopI. 

el compositor i guitarrista Kurt Wagner 
és l’eix al voltant del qual gira la proposta 
musical de lambchop, una referència 
imprescindible a l’hora de parlar de la 
música nord-americana d’avui. des dels anys 
noranta, quan van néixer a prop de nashville, 
han estat interpretant una música que 
potser s’acosta al country alternatiu, però 
que ha begut de mil i una influències, entre 
les quals el soul i el blues de memphis. Hi 
ha qui, vist el melting pot d’influències que 
constitueix la seva música, prefereix dir que, 
simplement, fan música americana, cosa que 
no els ha impedit guanyar-se seguidors de 
tot el món, fascinats pel seu so i per unes 
cançons tan divertides com profundes. el 
2012 van llançar Mr. M, el seu onzè àlbum, 
on presentaven una col·lecció de reflexions 
sobre l’amor, la pèrdua i les petites misèries 
de la vida. Algú va dir que lambchop són 
una de les bandes més originals de totes les 
aparegudes als euA als anys noranta. Veniu 
a escoltar per què.

lAmBcHoP

MÚSICA

17 i 18 de juliol
Mercat de les Flors - Sala ovidi Montllor
21.30 h
Durada: 60 min
16 min (Not I) / 25 min (body Concerto) / 20 min (Rest) 

20 €

not I

coreoGrAFIA
choi young-hyun
InterPretAcIó
choi young-hyun
VestuArI I ATTREzzo
choi young-hyun
músIcA
Arvo Pärt 

Amb el suport de Arts council Korea 
i seoul International dance Festival 
(sIdance).  

Body concerto

coreoGrAFIA
Ahn sungsoo
InterPretAcIó
lee juhee, jang Kyungmin, Koo Kyowoo,
Kim Hyun i yang Hee-Hwon
dIsseny de lA Il·lumInAcIó
Ahn yunmi
ProduccIó
sungsoo Ahn Pick-up Group
músIcA
club mix, mission impossible, 
take Five i swing club mix
FotoGrAFIA
lee dohee

Amb el suport de ministeri de cultura, 
esports i turisme de corea, Korea Arts 
management service, center stage 
Korea i seoul International dance 
Festival (sIdance).

rest

coreoGrAFIA
lee jae-young 
InterPretAcIó
lee jae-young i shin jeaho
dIsseny d’Il·lumInAcIó
Ahn yunmi
músIcA
La del ruso, de Gotan Project
ProducccIó
company sIGA

Amb el suport de Korea Foundation, Arts 
council Korea i seoul International dance 
Festival (sIdance).

ProducccIó executIVA deleGAdA
Blanc Produccions

TRES JoVES CoMpANYIES MoSTREN  
lA SEVA VISIó RENoVADoRA DEl 
MóN DE lA DANSA INTERpRETANT 
TRES pECES CURTES qUE DEIxEN 
CoNSTàNCIA DE lA RIqUESA DE lA 
CREACIó CoREogRàFICA A CoREA.

una de les escenes de la dansa 
contemporània més vives i innovadores 
d’àsia es torna a deixar veure al Grec, en un 
programa que consta de tres coreografies. 
Body Concerto, una proposta del sungsoo 
Ahn Pick-up Group, està formada per 
sis peces breus, cadascuna de les quals 
ret tribut a imatges que han transmès al 
coreògraf un sentiment de felicitat. quatre 
ballarins interpreten les peces, amb una 
tècnica que beu tant del ballet com de la 
dansa moderna i que busca l’equilibri entre 
el yin i el yang. la company sIGA, per la 
seva banda, presenta Rest, una peça on 
utilitza els moviments orgànics i flexibles 
del bàsquet per tal de representar el desig 
de descans i el buit de la relaxació. És una 
creació per a dos ballarins de lee jae-young, 
un coreògraf que, amb la seva companyia, 
no dubta a posar en contacte la dansa amb 
les disciplines més diverses. noname sosu, 
finalment, porta a l’escenari Not I, un solo del 
coreògraf i ballarí choi young-hyun, que en 
aquesta peça utilitza la música d’Arvo Pärt, 
un precursor del minimalisme, per convertir 
en dansa un monòleg de samuel Beckett. 
música i dansa expressen aquí el conflicte 
psicològic i la desesperació que genera la 
qüestió «qui sóc jo?». 

nonAme sosu /  
sunGsoo AHn 
PIcK-uP GrouP / 
comPAny sIGA

NoT I / boDY CoNCERTo / REST

DANSA
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Autor
Peter Weiss
VersIó/AdAPtAcIó
ricardo Iniesta
dIreccIó I drAmAtúrGIA
ricardo Iniesta 
InterPretAcIó
jerónimo Arenal, manuel Asensio,
joaquín Galán, carmen Gallardo,
silvia Garzón, lidia mauduit,
maría sanz, raúl sirio i raúl Vera
comPosIcIó musIcAl
luis navarro
dIreccIó corAl
esperanza Abad i marga reyes
dIreccIó musIcAl
luis navarro
coreoGrAFIA
juana casado i actors i actrius d’Atalaya
esPAI escènIc
ricardo Iniesta
VestuArI
carmen de Giles
mAquIllAtGe, PerruquerIA 
I estIlIsme
manolo cortés 
utIllAtGe/ATTREzzo
sergio Bellido
AjudAnt de dIreccIó
raúl muñoz
dIsseny d’Il·lumInAcIó
Alejandro conesa
dIsseny de so /
concePcIó sonorA
emilio morales
dIsseny de VÍdeo
Félix Vázquez
ProduccIó
Ángela Gentil
dIstrIBucIó
masé moreno
FotoGrAFIA
Félix Vázquez

EN lA SEVA pRIMERA ESTRENA oFICIAl 
A bARCEloNA, lA CoMpANYIA ATAlAYA 
poRTA A ESCENA UNA pEçA DE 
TEATRE DINS DEl TEATRE qUE bUSCA 
SACSEJAR l’ESpECTADoR.

escrita el 1963, Marat/Sade és una 
peça fonamental de la dramatúrgia 
contemporània que transcorre en tres 
èpoques: el 1793, quan el revolucionari 
jean-Paul marat és assassinat per charlotte 
corday; el 1808, quan un grup d’interns 
d’un hospital psiquiàtric escenifica el crim 
dirigit pel marquès de sade, i el moment 
actual, en el qual els actors reals porten 
l’obra a escena implicant-hi fins i tot els 
espectadors. els atacs dels bojos i la censura 
que imposa el director de l’hospital ens 
recordaran constantment que estem veient 
una representació, una denúncia del poder 
on s’oposen les idees d’un marat defensor 
del col·lectivisme i un sade profundament 
individualista. Actors i actrius canten i 
ballen, conferint a la proposta un aire de 
musical on les atmosferes més burlesques 
i les més violentes s’alien per provocar una 
forta impressió emocional en l’espectador. 
un muntatge que ens apropa al treball d’una 
de les companyies teatrals andaluses de més 
prestigi, que el passat 2013 va celebrar el 
trentè aniversari.

una producció d’Atalaya.

pETER WEISS / ATAlAYA

mArAt/sAde

Del 17 al 19 de juliol
Teatre lliure gràcia
20.30 h
Durada: 105 min
Espectacle en castellà

24 €

TEATRE

AutorA I comPosIcIó musIcAl
clara Peya
InterPretAcIó musIcAl
judit neddermann (veu),
Ferran savall (veu), 
Adrià Plana (guitarres),
Vic moliner (contrabaix), 
dídak Fernández (bateria)
i clara Peya (piano) 
ProduccIó
Vic moliner
ProduccIó executIVA
Bohèmia’s Produccions

lA pIANISTA I CoMpoSIToRA ClARA 
pEYA pRESENTA UN NoU TREbAll 
DISCogRàFIC, UN RECUll DE CANçoNS 
qUE Té NoM DE FloR I qUE pRESENTA 
AMb lA Col·lAboRACIó, ENTRE 
D’AlTRES, DE lA CANTANT JUDIT 
NEDDERMANN.

treu un disc gairebé cada any, perquè és 
una artista hiperactiva que s’ha lliurat 
a la música en cos i ànima. Va estudiar 
interpretació a l’escola superior de música 
de catalunya però no només és una 
destacada intèrpret de piano, sinó també 
una creadora amb una sensibilitat extrema 
capaç de compondre temes travessats pels 
ritmes i estils més diversos, però sempre 
plens d’emoció. Ara presenta al Grec Festival 
de Barcelona el seu nou treball, Mímulus, un 
disc amb nom vegetal que, com diu l’artista, 
ens ajudarà a afrontar la por a allò conegut  
i a transitar per la vida amb més confiança.  
I és que en aquest treball clara Peya canta a 
les pors quotidianes, les conegudes i sempre 
presents, aquelles que ens frenen i que 
només es fan fonedisses quan es canten i es 
ploren. Acompanyen clara Peya un planter 
d’artistes excel·lents, entre els quals les 
veus de Ferran savall i d’una artista jove, 
judit neddermann, amb qui Peya ja havia 
enregistrat dos discos i havia pujat  
a l’escenari en ocasions anteriors.

MÚSICA

clArA  
PeyA

18 de juliol
luz de gas
21.30 h

14 €

MÍMUlUS

ESTRENA ESTRENA
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text I dIreccIó
Wajdi mouawad
InsPIrAt Per
nayla mouawad i Annick Bergeron
drAmAtúrGIA
charlotte Farcet
InterPretAcIó
Annick Bergeron
Veus
Annick Bergeron, christelle Franca, 
Aimée mouawad i Wajdi mouawad
AjudAnt de dIreccIó
Alain roy 
escenoGrAFIA
emmanuel clolus
dIsseny d’Il·lumInAcIó
Éric champoux, amb la
col·laboració d’Éric le Brec’h
VestuArI
emmanuelle thomas
dIsseny de VÍdeo
dominique daviet i Wajdi mouawad
dIreccIó musIcAl
christelle Franca
comPosIcIó musIcAl
david dury
músIques AddIcIonAls
Je ne suis qu’une chanson,
de Ginette reno, Saat Saat,
de sabah, i Estudi opus 
76 núm. 2, de jean sibelius
dIsseny de so
michel maurer
mAquIllAtGe
Angelo Barsetti 
dIreccIó de ProduccIó
maryse Beauchesne
ProduccIó executIVA deleGAdA
ysarca
FotoGrAFIA
Pascal Gely

lA llENgUA MATERNA, lA pRoFUNDA IDENTITAT qUE ENS AToRgA  
I lA HUMIlIACIó qUE SUpoSA No poDER-lA pARlAR llIUREMENT 
SóN AlgUNS DElS TEMES CENTRAlS DEl NoU MUNTATgE DE 
MoUAWAD, El SEgoN qUE DEDICA A l’ENToRN FAMIlIAR.

una dona experta en mediació de conflictes condueix durant una tempesta 
de neu en direcció a ottawa, on ha de participar en una xerrada. el seu 
compromís i les difícils condicions meteorològiques la duran fins a la cambra 
d’un hotel on tot, des dels llums fins a la nevera, s’activa mitjançant la 
veu i de manera bilingüe, en anglès i en francès. Però què passarà quan la 
protagonista no pugui activar algun aparell utilitzant la seva pròpia llengua? 
Annick Bergeron interpreta un monòleg on, gràcies a les projeccions 
audiovisuals, no és l’únic personatge. l’obra és el segon lliurament del cicle 
«domèstic» de l’autor canadenc, que va començar amb Seuls, símbol del fill 
(vista al teatre lliure), continua amb Soeurs, seguirà amb Frères i acabarà 
amb Père et mère. el muntatge vol ser una mena de puzle escènic elaborat 
a partir de la intimitat i l’autoficció. Aquí, el text és només una part d’un 
conjunt de materials diversos que Bergeron ha anat aplegant, per encàrrec 
del director, i que n’inclouen alguns obtinguts per l’actriu a partir de la llarga 
relació que ha establert amb nayla, la germana gran de mouawad. 

una producció d’Au carré de l’Hypoténuse (França) i Abé carré cé carré (québec). 
 
coproduït per le Grand t théâtre de loire-Atlantique, el théâtre national de chaillot (París),  
el théâtre de l’Archipel - scène nationale de Perpignan i le quartz - scène nationale de Brest. 
 
residències de creació al centre culturel Athanor (Guérande) i le Grand t. 
 
Wajdi mouawad és artista associat a le Grand t. 
 
Au carré de l’Hypoténuse és una associació en conveni, creada segons la llei 1901,  
i està subvencionada pel ministeri de cultura i comunicació drAc del Pays de la loire  
i la ciutat de nantes. 
 
Abé carré cé carré té el suport del consell de les Arts i les lletres del quebec.

WAJDI MoUAWAD

soeurs

Del 17 al 19 de juliol
Teatre lliure - Sala Fabià puigserver
20.30 h
Durada: 130 min 
Espectacle en francès amb sobretitulació en català

30 €

TEATRE

A la funció del 18 de juliol  
hi haurà servei d’audiodescripció  
i acompanyament. en aquesta mateixa 
funció estaran disponibles programes  
en braille i en lletra impresa accessible  
per a persones amb discapacitat visual.
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eleKtroPIcAl  
FeVer Fest II

TRADICIó I MoDERNITAT, SoNS 
ANAlÒgICS I DIgITAlS, NoUS  
RITMES CoM l’ElECTRoCÚMbIA  
o El MooMbAHToN... ToT Ho  
TRobAREU EN UNA NIT DEDICADA  
AlS SoNS TRopICAlS I AlTERNATIUS  
DE llATINoAMèRICA, pERÒ TAMbé  
AlS DE bARCEloNA.

nascuts l’any 2003, els Bareto s’han donat 
a conèixer al seu país, Perú, amb una 
barreja de ritmes que van de la cúmbia o el 
merengue al reggae, l’ska o el rock. després 
de triomfar a nord-Amèrica, Brasil o japó, 
ara mostren a Barcelona els nous camins 
dels sons llatins. Amb la formació electro 
rumbaiao de dj Panko (ojos de Brujo, 
lenacay...) i els seus músics veurem com  
es pot barrejar flamenc, electrònica i ritmes 
balcànics, cosa que han fet en el disc que 
ara presenten, Boom. territorio comanche, 
per la seva banda, és un duet electrònic a 
cavall entre Barcelona i colòmbia que basa 
el seu so en ritmes que van del dub i el 
dubstep a l’electrocúmbia i el drum’n’bass. 
completen el programa dos discjòqueis de 
pes: el timbe i dj tupinamba. el primer és 
un català convertit en exponent dels sons 
tropicals més nous que ens presenta el 
seu El Timberismo Live Set. Prepareu-vos 
per a una sessió que combina els ritmes 
tropicals, la música electrònica i uns visuals 
espectaculars. Finalment, el programa de 
l’elektropical Fever Fest farà pujar a la 
cabina dj tupinamba o, el que és el mateix, 
maría tupinamba, les sessions de la qual 
apleguen sons dels anys seixanta, música 
disco i músiques llatinoamericanes. 

BAreto

InterPretAcIó musIcAl
rolo Gallardo, miguel Ginocchio,
jorge Bambam Giraldo,
joaquín mariátegui,
mauricio mesones, jorge olazo
i sergio sarria

electro rumBAIAo

dIscjòqueI I ProGrAmAcIó
dj Panko
PercussIó
Alan sousa
AcordIó
Anatol eremciuc
VIsuAls
André cruz

terrItorIo comAncHe

dIscjòqueI I ProGrAmAcIó
jairo cataño i rodolfo Venegas 

el tImBerIsmo lIVe set

dIscjòqueI I ProGrAmAcIó
el timbe
VIsuAls
Iván Arnau

dj tuPInAmBA

dIscjòqueI
maría tupinamba
VÍdeo I mAPAtGe
Vj Heavley

ProduccIó executIVA
the House of music

18 de juliol
bARTS
21 h

12-16 €

MÚSICA

tHe ArtIst

17 i 18 de juliol
l’Auditori - Sala pau Casals
21 h
Durada: 100 min

35 €

MÚSICA

CoM éS qUE UN FIlM MUT HA 
ACoNSEgUIT TRIoMFAR EN plE  
SEglE xxI? UNA DE lES ClAUS éS  
UNA bANDA SoNoRA ExCEpCIoNAl  
qUE ElS SEUS CREADoRS I ElS MÚSICS  
DE l’obC INTERpRETEN EN VIU MENTRE 
ES pRoJECTA lA pEl·lÍCUlA.

quan va plantejar el seu projecte, al director 
michel Hazanavicius gairebé el van prendre 
per boig. un film mut i en blanc i negre no 
semblava pas tenir garanties d’èxit entre 
uns espectadors acostumats al color i a 
un so sovint eixordador... Pocs van pensar 
que la història d’un actor i una ballarina 
que afrontaven l’arribada del cinema sonor 
seria un èxit a tot el món l’any 2011. Hi va 
contribuir força una banda sonora composta 
pel també pianista ludovic Bource i dirigida 
per erns van tiel, els mateixos que, en 
aquestes dues sessions a l’Auditori, la 
interpretaran en viu mentre es projecta el 
film en companyia d’una formació musical 
tan excepcional com versàtil: l’orquestra 
simfònica de Barcelona i nacional de 
catalunya. uns músics de primera línia 
interpreten una partitura que va guanyar un 
oscar, un Globus d’or, un BAFtA, un Premi 
del cinema europeu i un césar. Veureu com 
les notes acompanyen a la pantalla una 
història d’amor i de superació en la qual no 
falten uns tocs de bon humor. 

lUDoVIC boURCE / ERNST VAN TIEl /  
oRqUESTRA SIMFÒNICA DE bARCEloNA 
I NACIoNAl DE CATAlUNYA (obC)

comPosIcIó musIcAl
ludovic Bource
dIreccIó musIcAl
ernst van tiel
InterPretAcIó musIcAl
ludovic Bource (piano) 
i orquestra simfònica de Barcelona 
i nacional de catalunya
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InterPretAcIó musIcAl
christopher cross

20 de juliol
Mercat de les Flors - Sala ovidi Montllor
21.30 h

20 €

21 de juliol
bARTS
21 h

25-36 €

músIcs
Agustí Fernández (piano), 
mats Gustafsson (saxo baríton),
Pablo ledesma (saxo alt),
nate Wooley (trompeta),
Frances-marie uitti (violoncel),
joe morris (guitarra),
Ingar Zach (percussió)
i núria Andorrà (percussió)
FotoGrAFIA
carles decors

UN DElS gRANS INTèRpRETS  
CATAlANS DE lA MÚSICA IMpRoVISADA, 
AMb UNA TRAJECTÒRIA DE pRESTIgI 
INTERNACIoNAl, CElEbRA El SEU 
SEIxANTè ANIVERSARI AMb UNA  
TRIA DE MÚSICS DE pRIMERA lÍNIA.

dels estats units, de suècia, de noruega 
i de l’Argentina. de tots aquests països 
han vingut els músics excepcionals que 
acompanyen Fernández. celebren, en 
formació d’octet, l’aniversari d’un músic  
amb més de quaranta anys de trajectòria 
que s’ha convertit en un dels grans noms  
de referència de la música improvisada.  
serà una ocasió única per escoltar 
plegats alguns dels millors improvisadors 
contemporanis. la gran capacitat d’escolta 
i reacció immediata són característiques 
essencials per als integrants d’aquest 
celebration ensemble, que es disposa a 
sorprendre el públic barceloní interpretant 
sobre l’escenari una gran creació col·lectiva 
i irrepetible. I és que, en un temps en què les 
noves tecnologies han facilitat la difusió de la 
música enregistrada, els concerts en viu han 
recuperat protagonisme en tots els gèneres 
musicals, però especialment en una música 
improvisada, sàvia i trencadora, que fa de 
cada interpretació un esdeveniment únic.

una producció del Grec 2015 Festival de Barcelona.

pop RoCK ElEgANT I DE qUAlITAT, 
SERVIT pER UN MÚSIC qUE VA FER 
CoNTRIbUCIoNS DESTACADES A lA 
bANDA SoNoRA DElS ANYS VUITANTA 
I qUE, AVUI, SEgUEIx CREIxENT 
ARTÍSTICAMENT.

els espectadors que fa trenta anys 
escoltaven temes com Ride like the wind, 
Sailing o Best that you can do (tema estel·lar 
del film Arthur) no es voldran perdre una 
nova oportunitat de veure en directe un 
artista que va marcar una època amb la  
seva música i que, després, no ha deixat  
de créixer i evolucionar. l’any 2014 va llançar 
Secret Ladder, el seu disc d’estudi número 
catorze, on torna a oferir uns arranjaments 
musicals impecables, un domini de la guitarra 
excepcional i una veu inconfusible. rock,  
pop i sons que recorden la mítica motown 
formen un treball ple de bones cançons,  
tretze temes escrits majoritàriament amb  
el seu antic col·laborador rob meurer. temes 
com ara Reverend Blowhard, Wonderland, 
I don’t see it your way o Simple, on reprèn 
un romanticisme que ens fa pensar en els 
seus temes més clàssics, demostren que 
christopher cross ha estat capaç de madurar 
i renovar el seu discurs musical mantenint-se 
fidel a si mateix.

una coproducció de sF music i the Project.

AGustÍ FernÁndeZ 
celeBrAtIon 
ensemBle

cHrIstoPHer
cross 

MÚSICA MÚSICA
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Del 21 al 25 de juliol
Jamboree
20 i 22 h

35-40 €

21 de juliol
Teatre grec
22 h 

 12-22 €

InterPretAcIó musIcAl
Paquito d’rivera (saxos i clarinet),
Paulo Paulelli (contrabaix),
edu ribeiro (bateria)
i Fabio torres (piano)

InterPretAcIó musIcAl
àngels Gonyalons, Anna moliner,
daniel Anglès, diana roig,
elena Gadel, Ivan labanda,
joan Pera i roger Pera,
mercè Arànega, mercè martínez,
miquel Fernández, mone teruel,
muntsa rius, sergi Albert i xavi duch 
col·lABorAcIó Al PIAno
Albert Guinovart
col·lABorAcIó
Albert Bolea, Annabel totusaus,
Benjamí conesa, Bernat mestre,
dídac Flores, Ferran González,
Gracia Fernández, jordi llordella,
jordi Vidal, júlia jové, lluís Parera,
marc Flynn, marc Pociello,
marc Vilavella, marta capel,
miquel cobos, nacho melús,
neus Pàmies, rubén yuste,
Víctor Arbelo, Víctor Gómez casademunt
i xavi navarro
dIreccIó de lA BAndA munIcIPAl 
de BArcelonA
salvador Brotons
dIreccIó escènIcA
elisenda roca
dIreccIó musIcAl
Andreu Gallén
trAduccIó I AdAPtAcIó
de les cAnçons
david Pintó
ArrAnjAments AddIcIonAls
jordi cornudella
cArActerItZAcIó
toni santos
dIsseny de so
toni Vila
enreGIstrAment d’àudIo
Guillermo Prats
dIsseny de lA Il·lumInAcIó
dani santamaría
ProjeccIons I enreGIstrAment
de VÍdeo
teatralnet multimèdia
oPerAdor de VÍdeo
Pol turrents
cArtells orIGInAls
Íñigo santamaría
dIsseny del WeB I cArtell
Alejandro Gómez i sergio García quiroga 
xArxes socIAls
Ángeles castuera, Albert martí
i cristina roda (teatralnet)
reGIdorIA
olalla calvo i maria laporta
cAP de ProduccIó
Albert miret
ProduccIó executIVA
teatralnet Produccions

UNA llEgENDA VIVA DEl JAzz llATÍ 
poRTA A bARCEloNA, pER pRIMERA 
VEgADA, UN DElS SEUS DISCoS MéS 
pERSoNAlS, UN TREbAll DEDICAT  
A lA SEVA MARE qUE VA gUANYAR El 
gRAMMY Al MIlloR àlbUM D’AqUEST 
ESTIl DE 2014. 

Amb aquest treball els sons cubans  
de Paquito d’rivera protagonitzen una 
trobada feliç amb les sonoritats brasileres, 
defensades per una de les formacions més 
sòlides i valorades de l’escena musical 
actual del país amazònic: el trio corriente. 
la confluència entre el cofundador dels 
llegendaris Irakere, il·lustre membre de  
la Fania All stars i rescatador del músic 
de jazz afrocubà Bebo Valdés, entre molts 
altres mèrits, i aquest trio providencial de 
são Paulo (un trio «meravellós» que és «un 
dels grups musicals que m’han impressionat 
més», confessa el mateix d’rivera) ha 
generat una de les propostes més valorades 
en el panorama musical llatí dels darrers 
anys que ara, per primera vegada,  
es presenta a Barcelona.

lA SEgoNA EDICIó D’AqUESTA CITA 
ESTIUENCA AMb El TEATRE MUSICAl 
ENS pRopoSA UNA NIT A bRoADWAY 
AMb lA pRESèNCIA SobRE l’ESCENARI 
DE gRANS VEUS DEl TEATRE MUSICAl  
I lA bANDA MUNICIpAl DE bARCEloNA.

després de l’èxit de la primera edició, 
que el 2014 va estar dedicada al pianista 
i compositor Albert Guinovart, la Nit de 
Musicals torna al teatre Grec de montjuïc, 
escenari màgic a l’aire lliure, per tal d’oferir 
un repertori de nivell i popular alhora. 
enguany s’escoltaran grans temes que  
ens arriben des dels escenaris on van ser 
creats i exhibits en forma de musicals:  
els dels teatres de Broadway. els escoltarem 
en format de gran concert, amb la música 
de la Banda municipal de Barcelona dirigida 
pel mestre salvador Brotons. en la segona 
edició, la Nit de Musicals ens convida a 
fer unes maletes imaginàries per viatjar 
a través de temes de musicals mítics que 
van des del clàssic Strike up the Band, de 
Gershwin, fins al més recent The Producers, 
de mel Brooks, passant per The Phantom  
of the opera, My Fair Lady o West Side 
Story, entre molts altres. un repertori 
interpretat per cantants de primer ordre, 
amb ballarins i amb la col·laboració de  
les principals escoles de teatre musical  
de Barcelona, que presentaran noves 
promeses del gènere. 

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona  
i teatralnet Produccions. 
 
Amb el suport de teatralnet, l’Auditori, Aules,  
coco comín, eòlia, memory i casa luthier.

PAquIto 
d’rIVerA &  
trIo corrIente 

nIt de musIcAls:  

unA nIt A 
BroAdWAy

MÚSICA MÚSICA

SoNg FoR MAURA 

AMb gRANS VEUS DEl TEATRE 
MUSICAl I lA bANDA MUNICIpAl 
DE bARCEloNA 

el dia 8 de juliol, a les 19 h, hi haurà  
una conversa sobre aquest espectacle  
a la Biblioteca Vapor Vell.

ESTRENA
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22 de juliol
bARTS
21 h

25-36 €

22 i 23 de juliol
Mercat de les Flors - 
Sala Maria Aurèlia Capmany
20 h
Durada: 60 min

22 €

InterPretAcIó musIcAl
lee Fields (veu),
toby Pazner (teclats),
Vincent john (guitarra),
evan Pazner (bateria),
Benjamin trokan (baix),
jason colby (trompeta) 
i michael Buckley (saxo)
ProduccIó executIVA
the Project

dIreccIó I InterPretAcIó
maría muñoz i Pep ramis
col·lABorAcIó en lA dIreccIó
jordi casanovas
AssIstèncIA d’AssAjos
neus Villà
col·lABorAcIons ArtÍstIques
leo castro i Vincent dunoyer
text
erri de luca
esPAI sonor I comPosIcIó
Fanny thollot
col·lABorAcIons musIcAls
Alia sellami, niño de elche i Israel Galván
dIsseny d’Il·lumInAcIó
August Viladomat
tècnIc de so I muntAdor
Andreu Bramon
esPAI escènIc
Pep Aymerich i Pep ramis
VestuArI
carmepuigdevalliplantes
VÍdeo
xavier Pérez - Fromzero i leo castro
ProduccIó tècnIcA
Punt de Fuga
ProduccIó executIVA
mal Pelo
PromocIó
eduard teixidor
FotoGrAFIA
jordi Bover

A qUè SoNA El SoUl DE VERITAT? 
AqUEST MÚSIC DE CARolINA DE NoRD 
qUE VA CRéIxER ESColTANT ElS gRANS 
DEl gèNERE ENS Ho ExplICA EN UN 
CoNCERT. Ell I lA SEVA bANDA poRTEN 
Al pARAl·lEl lES ESSèNCIES DE lA 
MÚSICA NEgRA.

james Brown, the temptations, eddie 
Floyd, otis redding, el soul clàssic del 
memphis dels anys seixanta... Amb aquesta 
banda sonora va créixer lee Fields. des 
que va començar a cantar al final dels 
seixanta ha interpretat temes funk a l’estil 
de james Brown (li deien «little j.B.» 
i no per casualitat), però també blues i 
soul contemporani. Als anys setanta es va 
convertir en un mite per als amants del 
funk, i als noranta va triomfar àmpliament 
entre els aficionats al soul-blues. Avui el 
reivindiquen escenes musicals tan diverses 
com la del hip-hop i la dels rare grooves. els 
seus nous discos, des de Problems (2002) 
fins al seu últim treball, titulat Emma Jean 
(2014), han estat enregistrats amb la seva 
banda, the expressions, i són una font 
inesgotable de plaer per als molts aficionats 
que viuen amb delit el retorn dels sons més 
clàssics de la música negra nord-americana. 

lA RElACIó DE DUES pERSoNES  
AMb UN ESpAI oN ESpEREN EN  
SIlENCI qUE pASSI UN AlTRE HIVERN, 
El CINqUè, éS El TEMA DEl NoU DUET 
DE DoS INTèRpRETS I CoREÒgRAFS qUE 
SEMpRE VAN A lA RECERCA DE NoUS 
llENgUATgES.

maría muñoz i Pep ramis, creadors  
i protagonistes d’El cinquè hivern, inventaran 
una successió de jocs i estratègies per 
acompanyar la seva espera i ompliran el 
silenci en què estan immersos d’una manera 
inesperada. Al cor del cinquè hivern, els 
cossos captius deambulen per una geografia 
íntima, com suspesa entre silencis i veus 
vingudes d’arreu. mal Pelo ens ofereix 
així una reflexió, marcada per l’expressió 
poètica, sobre el pas del temps i els límits 
dels territoris propis. tots els elements 
representatius del treball de la companyia 
són presents en aquest duet: la concepció  
de l’espai escènic, la força descriptiva, el 
treball coreogràfic i vocal, la composició  
i el tractament del so i la il·luminació.

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona, 
théâtre de la Ville (França), Agora de la danse 
de montréal (canadà), la Briqueterie - centre de 
développement chorégraphique du Val-de-marne 
(França), théâtre d’Ivry-sur-seine Antoine Vitez (França), 
la Villete (París; França) i temporada Alta 2015 - Festival 
de tardor de catalunya (Girona/salt). 
 
El cinquè hivern es va estrenar el 7 de març de 2015  
a la Biennale de la Val de marne (França). 
 
Amb la col·laboració d’o espaço do tempo, montemor-o-
novo (Portugal) i el centre de creació l’animal  
a l’esquena (celrà). 
 
mal Pelo és una companyia associada al mercat  
de les Flors. 
 
 

lee FIelds &  
tHe exPressIons

El CINqUè HIVERN

MÚSICA DANSA

mArÍA muñoZ / 
PeP rAmIs /  
mAl Pelo

mal Pelo és una companyia 
subvencionada per l’Institut català de 
les empreses culturals (departament de 
cultura de la Generalitat de catalunya), 
l’Instituto nacional de las Artes escénicas 
y de la música (ministerio de cultura)  
i l’Ajuntament de Girona. 

CopRoDUCCIó  
INTERNACIoNAl
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22 i 23 de juliol
Teatre lliure - Sala Fabià puigserver
20.30 h
Durada: 80 min

26 €

22 de juliol
Teatre grec
22 h

16-35 €

coreoGrAFIA
Ina christel johannessen
InterPretAcIó
line tørmoen, Pia elton Hammer,
mate meszaros, jon Filip Fahlstrøm,
dimitri jourde, merete Hersvik,
Antero Hein, Valtteri raekallio,
edhem jesenkovic, yaniv cohen,
camilla spidsøe cohen
i cecilie lindeman steen
comPosIcIó musIcAl
demdike stare i le trio joubran
concePcIó VIsuAl
Ina christel johannessen 
dIsseny d’Il·lumInAcIó
chrisander Brun
dIsseny de so
morten Pettersen
suPerVIsó de VestuArI
therese Vågane
coordInAcIó tècnIcA
nico Benz
Gerent de relAcIons externes
lene Bang 
cAP de ProduccIó
linn eidås
ProduccIó executIVA deleGAdA
Agente 129
FotoGrAFIA
erik Berg

IdeA orIGInAl
montserrat Figueras i jordi savall
dIreccIó musIcAl
jordi savall
InterPretAcIó musIcAl
jordi savall (viola i rabec) 
i Hespèrion xxI
músIcs conVIdAts
Aikaterini Papadopoulou (veu, Grècia),
Amira medunjanin (veu, Bòsnia),
stoimenka-todorova outchikova-
nedialkova (veu, Bulgària), Gürsoy
dinçer (veu, turquia), nedyalko
nedyalkov (kaval, Bulgària),
Hakan Güngör (qanun, turquia),
yurdal tokcan (ud, turquia), 
Haïg sarikouyoumdjian (duduk, Armènia),
dimitri Psonis (santur i guitarra
moresca, Grècia), 
Pedro estevan (percussió, espanya),
Gyula csik (cimbalom, Hongria),
jános dani (bracs i viola, Hongria),
tcha limberger (violí, romania),
Borisav dugic (frula, sèrbia),
Vilmos csikós (contrabaix, Hongria),
slobodan Prodanovic (acordió, sèrbia),
marko lazovic (violí, sèrbia),
slobodan markovic (violí, sèrbia)
i milan Pavkovic (contrabaix, sèrbia)

UNA DE lES CoREÒgRAFES 
CoNTEMpoRàNIES NoRUEgUES MéS 
pREMIADES I RECoNEgUDES Al MóN 
ENS pRopoSA ExploRAR l’AMbIgUA 
FRoNTERA qUE SEpARA l’HoSpITAlITAT 
DE l’HoSTIlITAT.

som hostes o amfitrions? quin tracte 
dispensem als qui acaben d’arribar a la 
nostra comunitat? un relat breu de l’escriptor 
francès Albert camus serveix en part 
d’inspiració a una coreògrafa fascinada  
pel concepte de l’ambigüitat, una artista 
tan capaç de seduir el públic amb el seu art 
com de fer que es remogui incòmode a la 
butaca... les seves coreografies, cent per 
cent físiques i plenes d’energia, però també 
de poesia, exploren conceptes oposats en 
canvi permanent. Aquest cop convida el 
públic a envoltar l’escenari per tal d’esdevenir 
testimoni proper de les relacions que els 
intèrprets estableixen entre ells, i veure  
com afecten la seva capacitat per prendre  
les decisions més correctes. la nova peça 
d’una coreògrafa que ha seduït espectadors 
d’una vintena de països i que enguany, també 
ha col·laborat en l’espectacle de teatre, dansa 
i música Aquil·les o l’estupor que es pot veure 
al Grec 2015 del 28 al 30 de juliol. 

MéS ENllà DE lES DIFERèNCIES qUE 
ElS SEpAREN, ElS poblES bAlCàNICS 
CoMpARTEIxEN CElEbRACIoNS I,  
DE VEgADES, llàgRIMES. Ho FAN AMb 
El MoSAIC DE MÚSIqUES qUE FoRMEN 
lA NoVA pRopoSTA D’UN MESTRE  
DElS SoNS ANTICS.

d’origen turc, la paraula Balcans prové 
de dos mots que signifiquen ’mel’ i ’sang’. 
el nom va aparèixer durant la dominació 
otomana, quan els nouvinguts van trobar  
en aquelles terres grans riqueses però, 
també, una ferotge voluntat de resistència.  
Aquest moment històric, la dominació de  
l’imperi otomà és només un dels molts 
fragments d’història que comparteixen  
els pobles balcànics, entre els quals hi ha  
la influència de la civilització hel·lenística,  
la romanització, l’arribada del cristianisme  
i l’assentament de la població eslava.  
jordi savall i Hespèrion xxI, acompanyats 
per músics convidats, exploren els punts 
comuns dels pobles balcànics, les músiques 
amb les quals aquests pobles diversos 
celebren una mateixa vida, o amb les  
quals expressen el dolor i l’enyorança.  
el mapa multicultural d’una zona d’europa 
que comparteix les mateixes passions  
i les expressa amb el llenguatge comú  
de la música.

una producció de la Fundació centre Internacional  
de música Antiga.

THE gUEST

jordI sAVAll / 
HesPèrIon xxI 

DANSAMÚSICA

bAl·KAN. MEl I SANg

InA cHrIstel 
joHAnnessen / 
Zero VIsIBIlIty 
corP.

una producció de zero visibility corp. 
 
coproduït per Akropoditi dance centre 
(syros, Grècia), o espaço de tempo 
(montemor o novo, Portugal), dansearena 
nord (Hammerfest) i dansens Hus (oslo). 
 
zero visibility corp. té el suport de l’Arts 
council norway.
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Del 22 al 26 de juliol
El born Centre Cultural
21 h
Durada: 90 min 
Espectacle en català

18 €

drAmAtúrGIA
Gerard Vàzquez 
dIreccIó
damià Barbany
InterPretAcIó
jordi Ballester, mònica van campen,
quim lecina i Bernat quintana
AmB lA col·lABorAcIó de
Grup de teatre universitari la coquera
(cristián Fernández, carme Ibáñez,
Albert rizzo, mireia ruíz
i loredana Volpe) 
construccIó dels tItelles
núria mestres
AssessorAment en lA mAnIPulAcIó
dels tItelles
toni rumbau
Veu en oFF dels tItelles
joan Anguera, xavier capdet,
Francesc orella, Ferran rañé i Boris ruiz
escenoGrAFIA I VestuArI
damià Barbany
construccIó de l’escenoGrAFIA
ramon de los Heros i marc martí
construccIó de mAquetes
espai model i alumnes de l’escola
d’Arquitectura de la universitat
Politècnica de catalunya (uPc) 
conFeccIó del VestuArI
carmen González 
AssessorAment ArquItectònIc
Antoni ramon i cèsar díaz (uPc) 
AjudAnt de dIreccIó
jordi Ballester
dIsseny de lA Il·lumInAcIó
david Bofarull
dIsseny de so
Aurélie raoût (lilou)
cAP tècnIc
lluís serra
ProduccIó executIVA
cristina raventós 
FotoGrAFIA
david ruano

ACToRS, ACTRIUS I TITEllES 
INTERACTUEN pRoTAgoNITzANT UN 
ESpECTAClE SobRE lA bARCEloNA 
ASSETJADA DEl 1714 qUE ENS 
DEMoSTRA qUE ToTA gUERRA  
éS bRUTAl I CoNDEMNAblE. 

un arquitecte d’avui, un francès que 
viu a París, viatja a Barcelona. Arriba 
al recinte del Born centre cultural per 
saber més sobre l’obra d’un dels seus 
avantpassats: l’arquitecte que va dissenyar 
la fortificació de la ciutadella. Però els 
jocs capriciosos i malintencionats de la 
dramatúrgia el transporten a l’epicentre 
d’una ficció històrica a la Barcelona 
assetjada del setembre de 1714. Allà 
coneix un altre arquitecte, aquest del 
segle xVIII i professionalment frustrat 
perquè les seves idees sobre fortificacions 
són menystingudes pels defensors de la 
ciutat. entre ells s’establirà una relació 
de competitivitat en la qual cadascun es 
considera millor arquitecte que l’altre. 
Alhora, tots dos mantenen relacions 
sentimentals amb una misteriosa actriu, 
i la competència entre ells acabarà 
estenent-se també al terreny amorós. 
malgrat això, l’estat de setge els obligarà 
a confraternitzar i a planejar una fugida, 
mentre personatges històrics com rafael  
de casanova o Antoni Villarroel debaten  
si és millor rendir-se o resistir. 

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona  
i Bohèmia’s Produccions.

gERARD VàzqUEz / DAMIà bARbANY

ellA I els 
ArquItectes

TEATRE ESTRENA

Del 22 al 25 de juliol
CCCb
20 h
Durada: 90 min
Espectacle en català, castellà, anglès, 
francès, italià i noruec

18 €

drAmAtúrGIA I dIreccIó
nao Albet i marcel Borràs 
creAcIó I InterPretAcIó
nao Albet, Alfredo Baccetti, 
dallas Bayley, marcel Borràs,
michael diligent i Kristina Westad 
comPosIcIó musIcAl
nao Albet i marcel Borràs, 
a partir de les composicions
de BadBadnotGood
escenoGrAFIA
max Glaenzel
coreoGrAFIA
nao Albet, marcel Borràs i Anna Hierro
moVIment
Anna Hierro
dIsseny d’Il·lumInAcIó
lluís martí
dIsseny de VÍdeo
miquel díaz
FotoGrAFIA
Felipe mena

DoS ARTISTES ADoCTRINEN  
UNS pATINADoRS EN lA TRADICIó 
HUMANISTA UTIlITzANT TExToS  
gRECS I RoMANS, I AqUESTS,  
A CANVI, ElS ENSENYEN lA SEVA 
TèCNICA. ToTS bUSqUEN El MATEIx:  
SENTIR-SE llIURES. 

dels primers moments del renaixement als 
inicis del segle xxI... són dos moments de 
canvi en la història de la humanitat, dues 
èpoques que conviuen sobre l’escenari. 
Amb una dimensió física i una altra 
d’intel·lectual, la nova proposta de nao 
Albet i marcel Borràs explora la recerca 
de la llibertat com a nexe d’unió entre un 
humanisme que pren la forma dels clàssics 
grecs i romans o dels textos del segle d’or, 
i el món d’uns patinadors que omplen els 
carrers de la Barcelona actual i que, com 
els pensadors d’altres temps, persegueixen 
sentir-se lliures. Pensament, filosofia i 
reflexió d’una banda, i entrenament, força 
i moviment d’una altra són conceptes que 
els protagonistes s’intercanvien durant la 
funció, que transcorre en un teatre que 
no és ben bé un teatre perquè, amb una 
treballada manca d’escenografia, recorda 
més aviat un d’aquests carrers pels quals 
patinen Los esqueiters. 

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona,  
la Brutal i temporada Alta - Festival de tardor  
de catalunya, Girona-salt.

NAo AlbET / MARCEl boRRàS

los esqueIters

TEATRE ESTRENA
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Del 23 al 25 de juliol
Mercat de les Flors - Sala ovidi Montllor
21.30 h
Durada: 130 min
Espectacle en francès i flamenc 
amb sobretitulació en català

30 €

concePcIó, text I dIreccIó
milo rau
text I InterPretAcIó
Karim Bel Kacem, sara de Bosschere,
sébastien Foucault i johan leysen
InVestIGAcIó I drAmAtúrGIA
eva-maria Bertschy
escenoGrAFIA I VestuArI
Anton lukas
VÍdeo
marc stephan
dIsseny de so
jens Baudisch
dIsseny d’Il·lumInAcIón
Abdeltife mouhssin, Bruno Gilbert
i Aymrik Pech
AssessorAment musIcAl
colette Broeckerti i eurudike de Beul 
AjudAnt de dIreccIó
mirjam Knapp 
AssIstèncIA en lA InVestIGAcIó
Aurélie di marino
AssIstèncIA tècnIcA
I escenoGràFIcA
Bruno Gilbert i Aymrik Pech
cAP de ProduccIó
mascha euchner-martinez
i eva-Karen tittmann
ProduccIó executIVA deleGAdA
Velvet events
FotoGrAFIA
marc stepman

éS poSSIblE RETRATAR UN CoNTINENT 
A pARTIR DE lES HISTÒRIES DElS SEUS 
HAbITANTS? MIlo RAU No NoMéS Ho 
FA, SINó qUE RADIogRAFIA lA NoSTRA 
SoCIETAT EN UN MUNTATgE SENSE 
CoNCESSIoNS A l’opTIMISME.

la història d’un salafista belga que deixa 
el seu país per participar en la creació d’un 
califat islàmic és el punt de partida del retrat 
escènic que milo rau fa de l’europa actual. 
creador d’un teatre que s’ha especialitzat 
en l’anàlisi de la realitat des de dalt dels 
escenaris, el director utilitza les vivències  
de quatre actors als quals convida a fer 
servir les seves pròpies biografies d’una 
manera molt particular. A partir del que 
expliquen, podrem seguir i comprendre els 
canvis que s’han produït durant els últims 
decennis al continent. les seves històries 
personals aniran constituint un fresc que 
ens parla de la nostra societat i d’una vella 
europa que potser està arribant als seus 
últims moments sense que ningú pugui dir 
encara què és el que vindrà després. 

una producció de milo rau i l’International Institute  
of Political murder.

coproduït per Kunstenfestivaldesarts en col·laboració 
amb Beursschouwburg (Brussel·les), Zürcher theater 
spektakel, Kaserne Basel, schlachthaus theater Bern, 
la Bâtie - Festival de Genève, schaubühne am lehniner 
Platz (Berlín) i théâtre nanterre-Amandiers (París). 

Amb el suport de stadt Zürich Kultur, Pro Helvetia,  
ernst Göhner stiftung, migros Kulturprozent,  
kulturelles.bl, Kanton st. Gallen Kulturförderung. 

Amb la col·laboració del Goethe Institut.

MIlo RAU / INTERNATIoNAl  
INSTITUTE oF polITICAl MURDER

tHe cIVIl WArs

TEATRE

23 de juliol
bARTS
21 h

24-30 €

royAl soutHern BrotHerHood 

InterPretAcIó musIcAl
cyril neville (percussions i veu),
tyrone Vaughan (guitarra i veu),
Bart Walker (guitarra i veu),
charlie Wooton (baix)
i yonrico scott (bateria) 
FotoGrAFIA
tyrone Vaughan

tHe excItements

Koko-jean davis (veu), Adrià Gual
(guitarra), Albert cariteu (guitarra),
marc lloret (saxo alt), marcial nicolás
rodríguez (saxo baríton), daniel segura
(baix) i manuel García (bateria)

ProduccIó executIVA
Black music Productions

UN All-STARS DEl SUD DElS EUA  
I UNA FoRMACIó qUE REpRESENTA 
l’ESpERIT DEl REVIVAl DE lA MÚSICA 
NEgRA A CATAlUNYA pUgEN plEgATS A 
l’ESCENARI EN UN DoblE CoNCERT qUE 
pRoMET SER UNA gRAN CElEbRACIó 
DEl SoUl, El blUES I El RoCK’N’Roll.

la segona vida que viuen els ritmes negres 
des dels anys noranta ha produït una eclosió 
extraordinària de grups que es dediquen a 
donar nova vida o buscar noves possibilitats 
expressives als sons més clàssics. Ho 
comprovarem aquesta nit, quan coincideixen 
sobre l’escenari dues bandes que 
comparteixen l’amor a l’anomenada black 
music. els royal southern Brotherhood són 
un supergrup de nova orleans (louisiana) 
nascut el 2011 al voltant del vocalista i 
percussionista cyril neville, un grup pel qual, 
amb el temps, han anat passant el bo i millor 
dels músics meridionals, i que ara acaba 
d’incorporar els guitarristes Bart Walker i 
tyrone Vaughan. tots ells han creat un so 
comú, a cavall entre el soul, el funk, l’old-
blues i el rock, respectuós amb el passat 
però adreçat al futur. mentrestant, a casa 
nostra neixen formacions que parteixen 
dels sons negres del segle passat. És el cas 
de the excitements, una formació catalana 
encapçalada per la cantant Koko-jean davis 
que ha aconseguit captivar aficionats  
de tot europa amb la seva barreja de soul  
i rhythm’n’blues de la vella escola.

royAl soutHern 
BrotHerHood + 
tHe excItements

MÚSICA

Aquest espectacle forma part de les 
activitats del taller d’espectadors.  
més informació a la pàgina 57.
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Del 23 al 26 de juliol
Teatre lliure - Espai lliure
21 h
Durada: 70 min
Espectacle en català

20 €

Autor
jean-claude carrière
trAduccIó I AdAPtAcIó
ricard Borràs
AssessorAment en l’AdAPtAcIó
Anton m. espadaler
dIreccIó
Pep Anton Gómez
InterPretAcIó
ricard Borràs i laura Guiteras
comPosIcIó I InterPretAcIó musIcAl
Pere Hernández
AjudAnt de dIreccIó
liza Frediani
escenoGrAFIA
Pep Anton Gómez
VestuArI
Botarga
dIsseny d’Il·lumInAcIó
jaume Ventura 
dIsseny I reAlItZAcIó de VÍdeo
david Beltran 
dIreccIó de FotoGrAFIA
carlos rigo
AjudAnt de càmerA
Agnès Piqué corbera
dIstrIBucIó
Botarga
ProduccIó executIVA
liza Frediani
AjudAnt de ProduccIó
Aina Borràs
dIsseny GràFIc
sergio Gordonas 
FotoGrAFIA
Ariel Bercovich

El NARRADoR, gUIoNISTA I ACToR 
FRANCèS JEAN-ClAUDE CARRIèRE 
SIgNA UN TExT, ADApTAT pER RICARD 
boRRàS, qUE FA pAlESA lA gRAN 
RIqUESA DE lA llENgUA I qUE Té  
CoM A TEMA CENTRAl El SExE I ToTS  
ElS MoTS qUE HI FAN REFERèNCIA.

si no fos que indueix a la confusió, podríem 
dir que el que ens proposen l’autor i els 
adaptadors d’aquest text singular és una 
lliçó de sexe oral. no, no us espanteu,  
perquè els personatges d’aquest muntatge 
ple d’enginy no passen de les paraules, tot  
i que, això sí, les fan anar amb un domini de 
l’idioma que us faran posar verds d’enveja 
o, si no sou gaire agosarats, envermellir 
de vergonya. un lingüísta i una dobladora 
de films pornogràfics s’intercanvien unes 
cartes d’allò més florides on repassen totes 
les formes de referir-se als òrgans sexuals, 
masculins i femenins, a l’acte de l’amor 
i a les formes diverses com es practica. 
l’obra va néixer de la ment de jean-claude 
carrière, que va col·laborar amb luis Buñuel 
en alguns dels seus films més coneguts 
i amb Peter Brook durant més de trenta 
anys, i que serà a Barcelona amb motiu 
de la posada en escena de la peça. l’actor 
ricard Borràs, assessorat pel professor de 
literatura Anton m. espadaler i per l’autor 
i director d’escena Pep Anton Gómez, ha 
gosat versionar-la i adaptar-la, en una feina 
que s’acosta més a la reescriptura que  
a la simple traducció.

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona  
i Produccions Variacions enigmàtiques sl.

JEAN-ClAUDE CARRIèRE 

els mots  
I lA cosA

TEATRE ESTRENA

Del 24 al 26 de juliol
Museu d’Arqueologia
20.30 h
Durada: 60 min
Espectacle en català i castellà

18 €

concePcIó I dIreccIó
sílvia delagneau 
drAmAtúrGIA
Ferran dordal i lalueza
InterPretAcIó
Alba Pujol, ramon Villegas,
Bàrbara roig i Alejo levis
(resta del repartiment en curs) 
escenoGrAFIA
elisenda Pérez 
VestuArI
laura García i sílvia delagneau
coreoGrAFIA
Anna Hierro
dIsseny d’Il·lumInAcIó
àlex Aviñoa
dIsseny de so / concePcIó sonorA
carles Pedragosa
dIsseny de VÍdeo I GrAFIsme
Alejo levis 
ProduccIó
Anabel labrador

El CoNCEpTE DE lA MoRT SERVEIx 
DE pUNT DE pARTIDA pER Al 
MUNTATgE gUANYADoR DEl pREMI 
ADRIà gUAl 2014, UNA pRopoSTA 
plURIDISCIplINàRIA qUE ApoSTA pER 
lA INNoVACIó ESCèNICA I pEl VAloR 
ExpRESSIU DE lA IMATgE. 

Actors i gent del carrer formen a escena una 
comunitat heterogènia que celebra un ritual 
peculiar. mitjançant històries individuals, 
records i sensacions, aquests personatges 
expressaran la transformació vital a què 
s’enfronten. en aquest espectacle, el que és 
íntim i el que és comunitari, allò màgic i allò 
terrenal, la vida i la mort, participen plegats 
en un ball sense fi que és la dansa de la 
creació. Només ens vol protegir del cel és 
un retorn a les arrels i una fugida endavant, 
una història de transformació i pervivència. 
Aquest espectacle es mou en l’estreta 
frontera entre el que és insòlit i el que és 
quotidià. Aquí, els diferents llenguatges 
teatrals s’amalgamen per oferir-nos un tot 
harmònic, allunyat de les narratives més 
convencionals.

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona  
i l’Institut del teatre de la diputació de Barcelona.

SÍlVIA DElAgNEAU

nomÉs ens  
Vol ProteGIr  
del cel

ESpECTAClE 
MUlTIDISCIplINARI

ESTRENA
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Del 23 al 26 de juliol
Teatre lliure gràcia
20.30 h
Durada: 125 min
Espectacle en castellà

30 €

drAmAtúrGIA I dIreccIó
Pascal rambert
trAduccIó I VersIó
coto Adánez (36caracteres) 
amb la colaboració de miguel del Arco
InterPretAcIó
Israel elejalde i Bárbara lennie
escenoGrAFIA
eduardo moreno
dIsseny d’Il·lumInAcIó
Pau Fullana
VestuArI
sandra espinosa
llIGAdures
clara Gortázar
AjudAnt de dIreccIó
Fernando sánchez-cabezudo
AjudAnt de ProduccIó
Pablo ramos
dIreccIó de ProduccIó
jordi Buxó i Aitor tejada
FotoGrAFIA
Fede serra

l’AUToR I DIRECToR FRANCèS DIRIgEIx pER ÚlTIMA VEgADA,  
I pER pRIMER Cop EN CASTEllà, lA SEVA pEçA MéS REpRESENTADA. 
éS lA CRÒNICA D’UNA RUpTURA, INTERpRETADA pER UNA pAREllA 
REAl EN El SEU MIlloR MoMENT pRoFESSIoNAl.

el públic del Festival d’Avinyó es va quedar sense alè quan, l’any 2011, 
va assistir a l’estrena de l’aleshores nou muntatge de l’autor i director 
d’escena Pascal rambert. Al text que signava i dirigia sotmetia una 
parella a una ruptura sentimental, una conversa duríssima en la qual els 
protagonistes s’intercanviaven monòlegs que expressaven la violència  
d’un amor en procés de defunció. Por i alliberament es barregen en el 
diàleg punyent de la parella, un combat devastador i sense pietat entre  
un home i una dona que manté la intensitat fins a les últimes frases.  
el mateix rambert ha dirigit representacions del muntatge en diversos 
països, sempre demanant que siguin parelles reals les que interpretin els 
personatges. Aquest cop són Bárbara lennie i Israel elejalde, dos premis 
Goya que van guanyar els guardons a la millor actriu protagonista i al 
millor actor revelació, també com a parella en la ficció, a Magical girl,  
el film de carlos Vermut.

una producció de Buxman Producciones i Kamikaze Producciones.

en coproducció amb el Grec 2015 Festival de Barcelona i el xxxIII Festival de otoño  
a Primavera de la comunidad de madrid.

pASCAl RAMbERT

lA clAusurA del Amor

TEATRE ESTRENA
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24 de juliol
bARTS
21 h

28-35 €

25 de juliol
bARTS
21 h 

18-22 € 

InterPretAcIó musIcAl
lila downs (veu, guitarra i percussió)
músIcs
Paul cohen (saxo, clarinet),
rafael Gomez (guitarres),
luis Guzman (baix),
Paty Piñon (percussió),
George saenz (trombó i acordió),
edgardo serka (bateria)
i leo soqui (acordió, jarana, teclats)
ProduccIó executIVA
WAm
FotoGrAFIA
elena Pardolow

InterPretAcIó musIcAl
Ane Brun (guitarra i veu)

ArtIstA conVIdAt
Ismael clark (guitarra i veu)

l’ARTISTA MExICANA ToRNA  
A bARREJAR lES TRADICIoNS AMb 
ElS CoRRENTS MUSICAlS MéS NoUS 
EN UN DISC qUE ENS pARlA DE lES 
CRISIS I MANCANCES DE lES SoCIETATS 
llATINoAMERICANES, pERÒ TAMbé 
DElS SEUS SoMNIS, ESpERANCES  
I AlEgRIES.

Amb una mare cantant i un pare professor 
d’art i director de cinema, l’espectacle era 
el món natural d’una artista (i antropòloga) 
mexicana que no perd cap ocasió per 
reivindicar l’herència cultural del seu país. 
Ho fa un altre cop en un nou disc d’estudi 
(el que fa nou) en el qual ha tingut la 
col·laboració de grans artistes com ara 
juanes. les cançons que en formen part 
projecten una mirada profunda cap a una 
Amèrica que viu conflictes socials i està 
desencantada del poder però que, tot i això, 
manté vius els seus somnis i esperances. 
són les «balas» i el «chocolate» als quals 
al·ludeix el títol del disc, que simbolitzen 
d’una banda la violència i de l’altra els 
excessos i el plaer, que són també un signe 
dels temps que vivim. Aquest treball està 
dedicat al dia de difunts, una celebració 
extremadament popular a mèxic on es 
canta i es balla combinant malenconia i 
alegria. És el que ens proposa aquest treball 
discogràfic, on les alegries i la tristesa 
s’expressen utilitzant ritmes que van del 
bolero i la cúmbia al hip-hop i l’ska. 

VA NéIxER A NoRUEgA, pERÒ VA  
VIURE A bARCEloNA I CoNEIx 
pERFECTAMENT UNA CIUTAT qUE  
lA VA ACollIR DURANT MéS D’UN ANY. 
ARA ToRNA pER poRTAR-NoS El  
SEU So pop-FolK INDEpENDENT EN  
UN CoNCERT oRgANITzAT A pETICIó  
DElS ESpECTADoRS.  

Aquesta compositora, cantant i guitarrista 
es va donar a conèixer el 2003 amb el disc 
Spending Time with Morgan, i va començar 
així una carrera que li ha donat fama a tot 
europa. el 2010 va ser artista de suport 
de Peter Gabriel (amb qui va enregistrar 
un duet) en la gira New Blood del rocker 
britànic. molt popular a noruega, on ha 
guanyat diversos premis Grammy, Brun  
és una creadora independent que té el seu 
propi segell discogràfic (Balloon ranger 
recordings), amb el qual acaba d’editar 
el seu disc de 2015, Directions. mireu-vos 
el vídeo amb el primer single homònim 
i la veureu ballar i cantar, incansable i 
absolutament sola, en un hangar gegantí.  
no és estrany perquè, com explica ella 
mateixa, abans de descobrir la guitarra 
era tota una addicta a la gimnnàstica 
rítmica que no perdia l’ocasió de ballar tota 
mena de sons. Al BArts descobrireu que 
segueix en plena forma, feliç de tornar a 
Barcelona (diuen que aquí va compondre 
la seva primera cançó, otra vez) i d’haver 
estat triada pels mateixos espectadors en 
el procés de selecció d’artistes per al Grec 
que va organitzar la promotora cooncert 
juntament amb el festival. 

obre el concert, com a artista convidat,  
el cantautor català Ismael clark.

una producció de Cooncert.com.

lIlA doWns
Ane Brun

MÚSICA MÚSICA

bAlAS Y CHoColATE

SoNgS & RARITIES
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25 de juliol
Teatre grec
22 h
Durada: 80 min
Espectacle en francès amb sobretitulació en català

16-30 €

concePcIó, PosAdA en escenA
I comPosIcIó musIcAl
roland Auzet
text
Sonets, de William shakespeare.
InterPretAcIó
Pascal Greggory i mathurin Bolze
InterPretAcIó musIcAl
orquestra simfònica de Barcelona
i nacional de catalunya (oBc)
dIreccIó musIcAl
steven schick 
escenoGrAFIA
Goury, mathurin Bolze i roland Auzet
dIsseny d’Il·lumInAcIó
Bernard revel
enGInerIA de so
martin Antiphon 
AssIstèncIA musIcAl
Victor Auzet 
reGIdorIA GenerAl
eric Grenot 
reGIdorIA d’escenA
jérôme Fèvre 
AssAjos de PIAno
stéphanie Fontanarosa 
ProduccIó deleGAdA
l’Archipel, scène nationale de Perpignan

UN ACToR, UN ACRÒbATA I UNA oRqUESTRA SIMFÒNICA SóN ElS 
pRoTAgoNISTES D’UNA pEçA DE TEATRE MUSICAl qUE ENS pARlA 
DE lA pASSIó AMoRoSA, lA VEllESA I lA JoVENTUT, I qUE poRTA 
A lA CIUTAT l’obRA D’UN ARTISTA MAI VIST A bARCEloNA.

A Ninet’Inferno, el compositor i director teatral roland Auzet fa servir 
 els textos de shakespeare per recrear la història dels turments amorosos 
que viu un home gran enamorat d’un jove, una crònica amb música del 
mateix Auzet que està feta de dolor, desig i absència, de còlera i nostàlgia. 
Posa en escena aquest relat Pascal Greggory, un dels millors actors 
francesos del moment que ha treballat amb directors de teatre i cinema 
com eric rohmer i Patrice chereau. Però també un jove artista de circ, 
mathurin Bolze, que s’expressa amb el cos, i una orquestra simfònica 
de Barcelona i nacional de catalunya (oBc) que fa les funcions d’un cor 
clàssic i representa la opinió pública que pren partit, expressa els seus 
prejudicis o condemna. un cop d’ull als sentiments que desperta  
en la vellesa la visió de la vitalitat juvenil.

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona, el théâtre de l’Archipel, scène nationale 
de Perpignan, mc2 Grenoble, Grand théâtre de Provence (Ais de Provença), orquestra simfònica 
de Barcelona i nacional de catalunya (oBc) i Act-opus, compagnie roland Auzet. 

RolAND AUzET / pASCAl gREggoRY

nInet’InFerno
A PArtIr de SoNETS,  
de WIllIAm sHAKesPeAre

TEATRE

Ane Brun
SoNgS & RARITIES

ESTRENA /
CopRoDUCCIó
INTERNACIoNAl
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26 de juliol
Teatre grec
22 h

24-36 €

27 i 28 de juliol
Teatre grec
22 h
Durada: 60 min

16-28 €

Autor
yann tiersen
InterPretAcIó musIcAl
robin Allender (baix, guitarra elèctrica,
guitarra acústica, sintetitzador,
malletkat, pandereta, veu),
ólavur jakupsson (vocals,
sintetitzador, glockenspiel, malletKat,
baix, campanes, silly whistle),
lionel laquerrière (guitalélé, memotron,
ms20, piano, piano de joguina, malletkat,
guitarra elèctrica, baix, pandereta),
yann tiersen (malletkat,
piano de joguina, piano elèctric,
veu, guitarra, moog, campanes)
i neil turpin (percussió, malletkat, veus) 
ProduccIó executIVA
the Project
FotoGrAFIA
Katherine rose

creAcIó I InterPretAcIó
Abdeliazide senhadji, Amaia Valle,
Andrés somoza, Airelle caen, Alice noel,
Ann-Katrin jornot, Antoine thirion,
Aurore liotard, charlie Vergnaud,
chloé tribollet, david Badia Hernandez,
david coll Povedano, denis dulon,
emmanuel dariès, evertjan mercier,
Guillaume sendron, Gwendal Beylier,
jérôme Hugo, mohamed Bouseta,
romain Guimard, thomas samacoïts,
thibaut Berthias, xavier lavabre
i Zinzi oegema 
col·lABorAcIons ArtÍstIques
loïc touzé, emmanuel dariès,
Valentin mussou i david Gubitsch
col·lABorAcIó AcroBàtIcA
nordine Allal
BAllArIns de LINDY HoP
Aude Guiffes i Philippe mencia
VestuArI
nadia léon
dIsseny d’Il·lumInAcIó
Vincent millet
dIreccIó de ProduccIó
Peggy donck i Antoine Billaud 
FotoGrAFIA
christophe raynaud de lage

El MÚSIC bRETó YANN TIERSEN  
ENS pRopoSA UNA IMMERSIó SoNoRA 
EN ElS pAISATgES DESolATS DE lA 
bRETANYA, ISlàNDIA I lES IllES FèRoE 
I RECUpERA ElS INSTRUMENTS DE 
JogUINA qUE JA HAVIA UTIlITzAT  
EN lES SEVES pRIMERES CREACIoNS.

tot i que els seus treballs per a films com 
Amélie (2001) o Goodbye Lenin! (2003) 
l’hagin donat a conéixer entre el gran públic, 
yann tiersen no es considera un creador de 
bandes sonores. ell és un músic eclèctic amb 
influències que van de la música de carrer 
als sons d’avantguarda i del minimalisme  
al rock, els vals o la chanson francesa.  
en el seu nou treball, el vuitè d’estudi, tria 
una grafia que pot ser alhora el número 8 
o el símbol de l’infinit com a títol. I l’omple 
dels paisatges deshabitats i la naturalesa 
mineral de la seva Bretanya natal, però 
també d’Islàndia i de les illes Fèroe. Amb 
temes en islandès, bretó i feroès, el disc 
té molt a veure amb els paisatges d’una 
cultura celta que tiersen defensa fins al 
punt de somniar una Bretanya independent 
de França però integrada en una europa 
federal. qui encara recordi les seves 
primeres obres amb instruments de joguina 
veurà com l’artista recupera aquí aquells 
sons, tot i que els manipuli electrònicament 
i els barregi amb sons acústics en un viatge 
apassionant d’anada i tornada entre el món 
digital i l’analògic.

lA CoMpAgNIE xY, pREMI CIUTAT DE 
bARCEloNA pER lE gRAND C, ToRNA  
A poRTAR Al gREC El SEU UNIVERS DE 
ToRRES HUMANES, pERÒ AqUEST Cop 
CoNVERTEIx lES ACRobàCIES EN UN 
llENgUATgE CApAç DE SUggERIR pER 
SI MATEIx ToT D’IDEES I EMoCIoNS. 

la compagnie xy va ser un dels grans 
descobriments del públic barceloní que, 
durant el Grec 2012, va quedar meravellat 
per la tècnica exquisida i la dimensió 
poètica de les seves torres humanes. 
Amb l’aplaudiment del públic i la crítica 
a la butxaca, aquests artistes francesos 
que semblen inspirar-se en l’univers 
dels castellers tornen a la ciutat amb un 
espectacle nou. I aquest cop ens presenten 
una aventura col·lectiva en què exploren 
la relació entre l’individu i el grup. Ho fan 
a partir d’un llenguatge físic específic, 
unes acrobàcies que «parlen» i basteixen 
per si mateixes un discurs narratiu capaç 
d’expressar idees i conceptes. tot pren la 
forma d’un gran joc en el qual les formes 
es componen i es recomponen com en 
una pintura en moviment. És la creació 
col·lectiva d’un grup de vint-i-dos acròbates 
amb qui, en aquesta ocasió, col·labora el 
ballarí i coreògraf loïc touzé. A més de les 
acrobàcies, en l’espectacle la dansa, més 
concretament el lindy hop, té un paper 
especial lligant individus i generacions 
i convertint-se en un punt de trobada 
col·lectiva que, alhora, deixa espai  
a la improvisació individual.

yAnn tIersen

Il n’est  
PAs encore  
mInuIt...

MÚSICA CIRC

INFINITY

CoMpAgNIE xY

una coproducció d’ePPGHV-Parc de la 
Villette, l’equinoxe - scène nationale 
de châteauroux, mc2 Grenoble, 
l’Hippodrome, scène nationale de douai 
/ tandem douai-Arras, l’onde - théâtre 
de Vélizy-Villacoublay, la Verrerie 
d’Alès - Pôle national cirque languedoc-
roussillon, le Phénix - scène nationale 
de Valenciennes, ePcc le quai - Angers 
i Pôle cirque méditerranée (creAc 
marseille, théâtre europe la seyne), 
scène nationale d’orléans i théâtre 
Brétigny - scène conventionnée du Val 
d’orge. 
 
coproduccions i residències: Biennale de 
la danse (lió), cirque théâtre d’elbeuf 
(Pôle national des Arts du cirque Haute 
normandie), scène nationale de melun-
sénart i cIrca (Pôle national des Arts du 
cirque midi Pyrénées). 
 
residències: la Brèche (Pôle national 
des Arts du cirque Basse normandie), 
la cité du cirque (le mans), le Prato 
(Pôle national des Arts du cirque lille), 
maison de la danse (lió) i Pôle cirque 
méditerranée (théâtre europe la seyne, 
creAc marseille).

Aquest espectacle forma part de les 
activitats del taller d’espectadors.  
més informació a la pàgina 57.
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Del 28 al 30 de juliol
Mercat de les Flors - 
Sala Maria Aurèlia Capmany
20 h
Durada: 90 min
Espectacle en català amb sobretitulació en anglès

22 €

Del 28 al 30 de juliol
Teatre lliure - 
Sala Fabià puigserver
20.30 h
Durada: 85 min
Espectacle en castellà

30 €

Autor I dIreccIó
Albert mestres 
coreoGrAFIA
Ina christell johannessen 
comPosIcIó I dIreccIó musIcAl
Knut Vaage
InterPretAcIó
eulàlia Bergadà, Aina calpe,
quimet Pla i Pep Planas
InterPretAcIó coreoGràFIcA
It dansa (direcció
catherine Allard)
InterPretAcIó musIcAl
tom chant, marc egea, jørgen træen
i Knut Vaage
escenoGrAFIA I VestuArI
josé menchero
VestuArI
raquel Bonillo
dIsseny d’Il·lumInAcIó
quico Gutiérrez
dIsseny de so
lucas Ariel
trAduccIó A l’AnGlès
tony litrenta
AjudAnt de dIreccIó
Iban Beltran
reGIdorIA
Germano Bozzelli
AjudAnt de ProduccIó
queralt riera
ProduccIó
Isabel castellet - collserola,
projectes culturals

drAmAtúrGIA
la re-sentida
dIreccIó
marco layera
InterPretAcIó
diego Acuña, Benjamín cortés,
carolina de la maza, luis moreno,
Pedro muñoz, carolina Palacios,
rodolfo Pulgar i Benjamín Westfall
comPosIcIó musIcAl
marcelo martínez
escenoGrAFIA
Pablo de la Fuente
Il·lumInAcIó
cristian reyes
cAP tècnIc
Karl-Heinz sateler
so
Alonso orrego
ProduccIó
nicolás Herrera 
ProduccIó executIVA deleGAdA
Velvet events
FotoGrAFIA
Pablo de la Fuente

MoRTAlITAT I IMMoRTAlITAT, IDENTITAT 
I TRANSFoRMACIó... SóN ElS TEMES 
D’UN ESpECTAClE DE TEATRE 
INTERpRETAT pER ACToR, MÚSICS
I lA CoMpANYIA IT DANSA, UN RETAUlE 
plE D’HUMoR I DRAMA SobRE UN HERoI 
DE lA gUERRA DE TRoIA. 

¿I si Aquil·les i Helena, la filla de Zeus raptada 
per Paris, s’haguessin entrevistat en secret 
durant la guerra de troia i s’haguessin 
enamorat sense remei? són dos éssers  
de gran bellesa que s’atreuen com a imants 
però que viuen un amor impossible.  
un seguit d’escenes, tràgiques i còmiques,  
en vers i en prosa, ens traslladaran a un  
dels grans moments de la mitologia clàssica.  
en el muntatge, la dansa, la música en escena 
i la interpretació dramàtica s’entrellacen  
amb una narració poc convencional.  
ens convertirem així en espectadors 
privilegiats de la vida d’Aquil·les, un heroi 
ambigu en la vida, en l’amor i en la mort,  
en el qual entren en conflicte dues 
concepcions de l’existència. una producció 
que combina els talents d’Albert mestres  
i dels joves ballarins d’It dansa amb  
les habilitats de dos artistes noruecs:  
la coreògrafa Ina christell johannessen  
(que també protagonitza l’espectacle  
de dansa The guest al festival) i el compositor 
Knut Vaage.

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona, 
l’Institut del teatre i det norske Komponistfond  
(the norwegian composers Foundation). 
 
Amb la col·laboració de Fabra i coats Fàbrica de creació.

UNA JoVE CoMpANYIA xIlENA TRENCA 
TAbÚS I DESSACRAlITzA lA HISTÒRIA 
RECENT DEl pAÍS AMb UNA FICCIó 
polÍTICA TRANSgRESSoRA qUE bUSCA 
REFlExIoNAR SobRE El pRESENT 
MENTRE ENS pARlA DEl pASSAT.

no és la taula del president salvador Allende 
la que hi ha al mig de l’escenari? I no és la 
façana del palau de la moneda la que es 
veu projectada al fons? sí, però això no és 
un relat històric sobre els últims moments 
del mandatari socialista enderrocat per 
Pinochet, sinó una ficció políticament 
incorrecta que parteix del passat per induir 
a una reflexió sobre el present... i potser 
sobre el futur. Aquí, un grup de moderns 
ministres arribats del present intenta 
assessorar Allende per salvar el seu govern 
i aconseguir que el país s’estalviï disset anys 
d’una dictadura sagnant. sí, la insolència 
i la transgressió són les autopistes per on 
circula l’espectacle, que utilitza l’humor, 
la crueltat i el sarcasme com a armes per 
parlar des de l’escenari sobre un país que 
acaba de fer la transició a la democràcia. 
ecologistes, estudiants, minories sexuals, 
maputxes... tots aquests col·lectius han 
tornat a sortir al carrer demanant canvis 
polítics després d’anys en què el debat 
social havia quedat esmorteït pels acords  
i les transaccions entre les forces polítiques. 
què és xile ara mateix i què voldria ser?  
ens respon una companyia nascuda el 2008 
que ha convertit la provocació en un deure.

una coproducció de la re-sentida, Festival 
Internazionale della creazione contemporanea de terni 
(Itàlia) i la Fundación teatro a mil.

lA pATACADA / IT DANSA

lA RE-SENTIDA / MARCo lAYERA

AquIl·les  
o l’estuPor

lA ImAGInAcIón 
del Futuro

TEATRE /
DANSA /
MÚSICA

TEATRE

Aquest espectacle forma part de les 
activitats del taller d’espectadors.  
més informació a la pàgina 57.

ESTRENA /
CopRoDUCCIó
INTERNACIoNAl
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29 de juliol
Teatre grec
22 h

16-35 €

30 de juliol
Teatre grec
22 h

18-30 €

Autor
Astor Piazzolla
ArrAnjAments
nicolás Guerschberg 
InterPretAcIó musIcAl
damián Fogiel (saxo tenor),
Gustavo musso (saxos alt i soprano),
martín Pantyrer (clarinet baix
i saxo baríton), daniel Pipi Piazzolla
(bateria), nicolás Guerschberg
(piano) i mariano sívori (contrabaix).
ArtIstA conVIdAdA
Buika
FotoGrAFIA BuIKA
Paul evrard
ProduccIón GenerAl
rafael Veljanovich - ZoomIn
ProduccIón ejecutIVA
montuno

InterPretAcIó musIcAl
dani Alegret (veus i piano), 
ramon Aragall (bateria), 
joan enric Barceló (veus i guitarra), 
eduard costa (veus, moog, xilòfon 
i melòdica), Pol cruells (baix) 
i Ferran Piqué (veus, guitarra i bases)

VIcens mArtÍn dreAm BIG BAnd
Gabriel Amargant (saxo alt, soprano 
i clarinet), marcel·lí Bayer (saxo baríton 
i clarinet baix), Alejandro di costanzo 
(piano), Guim García-Balasch (saxo alt, 
clarinet i flauta), tom johnson (trombó), 
Vicent macian (saxo tenor i flauta), 
Vicens martín (direcció, arranjaments 
i guitarres), Ivó ollé (trompeta), 
david Parras (trombó baix i tuba), 
jaume Peña (trompeta), 
ramón Ángel rey (bateria i percussions), 
santi de la rubia (saxo tenor i clarinet), 
leo torres (trompeta) 
i josep tutusaus (trombó)

dIsseny d’Il·lumInAcIó
jorge Guinea
dIsseny de so / concePcIó sonorA
Albert cortada
FotoGrAFIA
Ibai Acevedo

UNA CoMbINACIó FASCINADoRA  
DE JAzz I TANgo A CàRREC D’UN  
DElS gRUpS MéS DESTACATS DE  
lA MÚSICA popUlAR ARgENTINA.  
El NéT D’ASToR pIAzzollA I lA SEVA 
FoRMACIó REINTERpRETEN lES obRES 
DEl MESTRE AMb lA VEU SENSUAl  
DE bUIKA CoM A CoNVIDADA.

tango, jazz, folklore i altres ritmes formen 
part del mestissatge musical que practica 
escalandrum, un sextet nascut el 1999 a 
iniciativa de daniel Pipi Piazzolla, bateria 
de la formació. era només qüestió de temps 
que el grup, com finalment va passar el 2011, 
es decidís a abordar el repertori d’un mite 
del tango argentí, Astor Piazzolla. Ho va fer 
triant els seus temes clàssics però també 
d’altres que, tot i ser menys coneguts,  
són músiques de gran bellesa. el resultat  
va ser un disc, Piazzolla plays Piazzolla,  
que va estar nominat als Grammy llatins  
i que aquesta nit sonarà en directe amb  
un al·licient especial: la veu de Buika,  
una artista versàtil i amb una gran 
personalitat que interpretarà algunes  
de les cançons de Piazzolla. l’acompanya  
un grup que s’ha convertit en una de  
les formacions més aplaudides de l’escena 
del jazz argentina barrejant el seu so amb 
les músiques urbanes i d’arrel folklòrica.  
I la combinació no només ha fet fortuna  
a l’Argentina, sinó que s’ha escoltat  
per tot el món. 

UNA bANDA IMpRESCINDIblE EN El 
pANoRAMA DEl pop CATAlà ACTUAl 
FA DEU ANYS I Ho CElEbRA EN FoRMAT 
bIg bAND, AMb UN CoNCERT oN 
REpASSEN El bo I MIlloR DE  
lA SEVA TRAJECTÒRIA. 

Poques bandes han despertat tantes 
passions com la que formen dani Alegret, 
joan enric Barceló, eduard costa  
i Ferran Piqué. Han passat deu anys  
des que van presentar una maqueta titulada 
Catalonautes al concurs sona 9. no van 
guanyar, però van quedar finalistes i una pila 
de gent els va poder escoltar per primera 
vegada. les cançons dels Amics de les 
Arts són de les que es recorden, d’aquí que 
ja tinguessin el públic a la butxaca quan 
van editar grans èxits com Espècies per 
catalogar (que va sonar al teatre Grec el 
2012) o Només d’entrar hi ha sempre el 
dinosaure. són dos dels discos que els han 
convertit en una referència imprescindible 
de la música popular catalana d’avui. 
Ara celebren els primers deu anys de 
vida combinant les cançons del seu últim 
treball amb els grans èxits de sempre. els 
acompanya, en un format musical ampliat, 
la dream Big Band de Vicens martín. Amb 
ells farem un viatge al passat recent del 
pop català que promet ser un dels grans 
esdeveniments musicals de l’estiu.

una producció de the Project.

nIt de tAnGo: 
PIAZZollA  
conVIdA BuIKA

els AmIcs  
de les Arts

ESCAlANDRUM / DANIEl pIpI pIAzzollA / 
bUIKA

10 ANYS

Amb la col·laboració del ministerio de 
cultura del Gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires, dins del programa Barcelona, 
Gardel, Buenos Aires. 
 
Amb la col·laboració del teatre lliure.

MÚSICA MÚSICA
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27 de juny
Teatre grec
De 17.30 a 20.30 h
Durada: 180 min

Entrada lliure. Aforament limitat

Ara resulta que, als jardins del teatre Grec, no només hi ha un roserar ben bonic, 
sinó que, a més, al recinte hi ha una fauna ben diversa i, el que és més important, 
molt divertida. Veniu a conèixer els animals teatrals que omplen aquests jardins  
i animeu-vos a participar en una festa familiar plena d’imaginació, sorpreses  
i contes emocionants. el pare, la mare, l’àvia, l’avi i els tiets... tothom, incloent-hi,  
és clar, la canalla d’entre 0 i 12 anys, està convidat a conèixer alguns dels 
personatges que protagonitzen els espectacles programats durant el mes de juliol 
en diversos escenaris de la ciutat. I és que, entre activitat i activitat, tindreu  
a l’abast de la mà tota la informació que necessiteu per triar els espectacles  
del miniGrec que no us voleu perdre. tothom a divertir-se! 

Idea original i producció del miniGrec: teatre obligatori i Viu el teatre, en col·laboració amb el Grec 2015 
Festival de Barcelona.

mInIGrec
FestA d’InAuGurAcIó
bENVINgUTS A lA FESTA MéS ANIMAl 
DEl FESTIVAl D’ESTIU DE bARCEloNA. 
AqUÍ, ENTRE bèSTIES I bESTIolES,
US ExplICARAN AMb DETAll ToTA
lA pRogRAMACIó DEl MINIgREC
D’ENgUANY. ESTEU pREpARATS?

MINIgREC

els AmIcs  
de les Arts
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4 i 5 de juliol
Teatre Tantarantana
Dissabte, 18 h. Diumenge, 12 h
Durada: 50 min
Espectacle sense paraules

9 €
Teatre d’objectes
A partir de 5 anys

8 i 9 de juliol
la Vilella
18 h
Durada: 30 min
Espectacle en català

9 €
Teatre de titelles
A partir de 4 anys

11 i 12 de juliol
Fundació Joan Miró
Dissabte, 17 i 18 h. 
Diumenge, 11 i 12 h
Durada: 30 min
Espectacle en català, castellà,
anglès, francès i italià

9 €
Conte-taller musical
De 0 a 5 anys

TRET DE lA IMAgINACIó, No CAlEN gAIRE 
CoSES MéS pER CREAR UN ESpECTAClE 
TEATRAl ENCISADoR. SI No US Ho CREIEU, 
VENIU A VEURE ToT El qUE ES poT FER AMb 
UNA gARRAFA bUIDA. 

simplicitat és la paraula clau en un espectacle 
creat per un especialista en teatre i en programes 
de televisió per als més petits. en té prou amb 
un bidó buit per donar cap i cara a un personatge 
ingenu i curiós, amb ànima de nen, que explora 
el seu entorn i interactua amb objectes diversos. 
dues actrius donen vida a Faboo, un ésser singular, 
protagonista d’un muntatge de teatre d’objectes 
on la imaginació dels espectadors té un paper tan 
destacat com el que passa a l’escenari. observeu 
com Faboo descobreix el món que l’envolta i 
veureu quantes coses es poden explicar amb 
alguns objectes i molta creativitat.

El goS DEU SER UNA DE lES AMISTATS  
MéS ANTIgUES DE l’HoME, D’AqUÍ qUE 
AqUESTA CoMpANYIA TEATRAl DE MÚRCIA 
HAgI VolgUT DEDICAR UN ESpECTAClE  
DE TITEllES A lA RElACIó, llARgA  
I CoMplExA, ENTRE DUES ESpèCIES  
AMb MolT EN CoMÚ. 

Algun cop us heu parat a pensar d’on deu venir 
la relació entre homes i gossos? com devien ser 
aquell primer gos i aquell primer home que es van 
fer amics? totes dues espècies han evolucionat 
juntes des dels primers moments de la història 
de la humanitat i han anat creant una relació amb 
components pràctics però també sentimentals 
que, amb el temps, s’ha anat tornant més i més 
complexa. en aquest espectacle utilitzen uns 
titelles de fusta per repassar la història d’aquesta 
amistat i per imaginar on ens pot portar en el 
futur. l’espectacle més nou d’una companyia que 
funciona des del 1989 i que aposta per combinar  
la reflexió i la diversió en uns guions treballats 
amb cura.

una coproducció de Periferia teatro, el cobijo cañada Hermosa  
i la Fundació Affinity.

ElS MéS pETITS DE lA CASA TAMbé VAN 
Al TEATRE. I SEgUR qUE VolDRAN VENIR A 
CoNèIxER MR. SoUND, pRoTAgoNISTA D’UN 
ESpECTAClE MUlTIlINgüE I INTERACTIU oN 
ElS pARES I ElS NADoNS TENEN MolT A DIR.

Benvinguts al laboratori en què mr. sound 
s’escarrassa cada dia per garantir que la ciutat 
soni com cal. Voleu fer-li un cop de mà? segur 
que us ho agrairà perquè amb tants instruments 
i tantes màquines, sempre va bé tenir un ajudant, 
per jove que sigui. sereu espectadors i alhora 
protagonistes d’un conte interactiu en el qual 
experimentareu amb instruments electrònics i 
acústics fets a mida i amb unes tarimes vibratòries 
que proporcionaran als vostres nadons una 
experiència acústica i sensorial diferent. un món 
de sons i sensacions convertit en un conte on els 
protagonistes són els nens i les nenes.

FAboo pETJADES
ElECTRIC 
bAbYlAND

MINIgREC

ESCENA CREATIVA

pERIFERIA TEATRo

bRUC bRoTHERS CoMpANY / 
CHRISTopHE SAINSoT  
TINToU

Autor I dIreccIó
òscar Vidal 
InterPretAcIó
laura de Arcos García i eva Pereira Blanco
escenoGrAFIA
òscar Vidal
VestuArI
escena creativa
músIcA
jorge redondo
Il·lumInAcIó
jorge corral 
ProduccIó
Irma Gruenholz

dIreccIó
juan manuel quiñonero
InterPretAcIó / tItellAIre
marisol García
construccIó de tItelles
I escenoGrAFIA
Alfredo Guillamón, Pedro Guirao,
juan manuel quiñonero i cristian Weidmann
tècnIc
juan manuel quiñonero
esPAI sonor
Pedro Guirao

Autor I comPosIcIó musIcAl
christophe sainsot tintou
escenoGrAFIA I dIreccIó tècnIcA
Germán de laforé i nevermai
InterPretAcIó
christophe sainsot tintou
Il·lustrAcIons
elisabeth justicia
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18 i 19 de juliol
la Vilella
Dissabte, 18 h. Diumenge, 12 h
Durada: 50 min
Espectacle en castellà

9 €
Teatre d’objetes, titelles,
ombres i mecanismes de fil
A partir de 7 anys

25 i 26 de juliol
Hiroshima 
Dissabte, 18 h. Diumenge, 12 h
Durada: 60 min
Espectacle en català

9 €
Teatre, música i objectes
A partir de 7 anys

Del 28 al 30 de juliol
Mercat de les Flors - 
Sala ovidi Montllor
18 h
Durada: 55 min
Espectacle en català, castellà i anglès

12 €
Dansa i multimèdia 
A partir de 6 anys

TITEllES, TEATRE D’oMbRES, NARRACIó 
oRAl... JESÚS NIETo UTIlITzA ToTES 
AqUESTES TèCNIqUES I AlgUNES  
MéS pER TAl DE CREAR UN MóN DE  
poESIA FET D’HISTÒRIES AMb SENTIMENTS  
I pERSoNATgES ENCISADoRS. UN HoME  
I UN pEIx... US ExplIqUEN UN CoNTE.

segurament quan veieu en escena la proposta 
d’onírica mecánica us sentireu més a prop que 
mai dels nens i nenes amb els quals heu vingut al 
teatre. És perquè la combinació de mons visuals i 
històries fabuloses que expliquen els protagonistes 
d’aquesta funció són capaços d’atrapar els 
petits des del primer instant. Però també de fer 
tornar als millors moments de la infantesa els 
espectadors adults. qui són els protagonistes 
d’aquesta història? doncs un home i un peix. Van 
plegats on els conviden i, a còpia de manipular 
els objectes més diversos, fer servir projeccions 
i fer aparèixer en escena els personatges més 
inversemblants, expliquen les seves aventures 
mentre creen un món de somni i poesia del qual no 
voldríeu haver de sortir mai. 

AIxÒ éS REAlMENT UNA CoNFERèNCIA 
CIENTÍFICA? NI El MATEIx pRoTAgoNISTA, El 
pRoFESSoR FARENHEIM, Ho Té gAIRE ClAR. 
Ell NoMéS Vol qUE lI CoMpREU UN llIbRE.

sí, aquest professor estrafolari té tot l’aspecte 
de ser un estafador, però escolteu-lo bé, perquè 
com a mínim us mostrarà el poder evocador dels 
sons. només amb l’oïda entrarem en un gimnàs, 
ens endinsarem en una multitud o viatjarem per 
l’espai sideral. el professor Isaac Farenheim sap 
que l’univers és ple d’extraterrestres que es moren 
de ganes de comunicar-se amb nosaltres. I ell sap 
molt bé com fer-ho! segur que no voleu comprar-
li un llibre? Acompanyat del mestre Pianista i del 
doctor en tecnologia, el professor Farenheim us 
proposa un viatge sonor on aprendreu tecnologia 
i reciclatge. mentrestant descobrireu que el món 
és ple de mentiders i que, per tant, cal escoltar 
tothom amb esperit crític.

UNA DE lES obRES MéS CoNEgUDES DE 
JUlES VERNE INSpIRA UN ESpECTAClE 
AUDIoVISUAl AMb CoREogRAFIES DE ToTES 
lES èpoqUES, oN ElS pRoTAgoNISTES FAN 
UN VIATgE qUE No éS NoMéS FÍSIC. 

dues germanes, eva i Ava, decideixen seguir les 
passes d’un avantpassat i se’n van a Islàndia, on 
trobaran en Hans, el guia que les conduirà en 
un viatge cap al centre del planeta. totes dues 
són ben diferents: una viu en un món científic 
i tecnològic i l’altra és romàntica i humanista. 
Però els seus coneixements diversos els seran 
força útils en un descens durant el qual trobaran 
éssers i paisatges sorprenents, però també els 
residus culturals que la humanitat ha anat deixant 
enrere. els ballarins-protagonistes interpretaran 
coreografies clàssiques, break dance i dansa 
contemporània mentre travessen uns mons 
subterranis recreats en imatges digitals. l’artista 
audiovisual Franc Aleu s’encarrega de fer aparèixer 
en escena tota mena d’imatges en moviment  
i personatges virtuals. un Verne del segle xxI.

una coproducció del Grec 2015 Festival de Barcelona,  
roseland musical i el sant Andreu teatre (sat!).

Amb la col·laboració de l’Atrium de Viladecans  
i Block Audiovisuals.

El INTRépIDo 
VIAJE DE  
UN HoMbRE 
Y UN pEz

lA bUTxACA  
DEl pANTAló  
éS UN TElèFoN

VIATgE Al  
CENTRE DE lA 
TERRA (S. xxI)

oNÍRICA MECáNICA
ANNA llopART RoSElAND MUSICAl / 

FRANC AlEU

Autor I InterPretAcIó
jesús nieto 
mAnIPulAcIó d’oBjectes
enrique escudero
Il·lumInAcIó
Paloma Parra
so I músIcA
mauricio corretjé
ATTREzzo
la Faena, david Herráez

drAmAtúrGIA I dIreccIó
Anna llopart
músIcA
damien Bazin (electrònica)
i Ignasi terraza (teclat)
InterPretAcIó
damien Bazin, oriol Guinart i marc martín
dIsseny de so
damien Bazin
dIsseny de llums
luis martí
VestuArI
marta rafa
AssessorAment de moVIment
África navarro
construccIó de sIntetItZAdors
I Altres APArells sonors
damien Bazin
ATTREzzo
damien Bazin, luis martí i Anna llopart
ProduccIó
Anna llopart i soles Velázquez
FotoGrAFIA
Anna llopart

Autor
jules Verne
dIreccIó AudIoVIsuAl
Franc Aleu
dIreccIó coreoGràFIcA
Anna Planas
drAmAtúrGIA
manuel Veiga
InterPretAcIó
mariona camelia, marc elvira i cristina miralles
reAlItZAcIó de VÍdeos
Franc Aleu i martina Ampuero
VestuArI
roseland musical
dIsseny d’Il·lumInAcIó
Gonzalo colosía
dIsseny de so / concePcIó sonorA
jordi Bonet / oído
ProduccIó
ester rodríguez
dIFusIó I comunIcAcIó
sílvia Framis
tècnIc de VÍdeo
jordi Pont
tècnIc d’Il·lumInAcIó
Gonzalo colosía

ElECTRIC 
bAbYlAND
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MéS gREC

VEUS  
pARAl·lElES 13
DEl SAIMAA A l’AlbUFERA

5 de juliol 
el Born centre cultural
21 h
durada: 60 min
espectacle en català i finès
entrada lliure. Aforament limitat 

tres poetes finesos i tres de catalans, de tres 
generacions diferents, diuen la seva poesia. A partir 
d’un guió, una actriu enllaça les sis obres poètiques 
i, quan cal, recita en català els textos que els autors 
han llegit en finès.

terra humida, flonja. terra seca, dura. mar fosc i 
fred. mar de balenes. mar clar i càlid. mar de sirenes. 
terra de grans llacs. terra de rieres seques. llengua 
finoúgrica, uràlica. llengua llatina, indoeuropea. 
el Kalevala i el Canigó. Als dos extrems d’europa, 
el català i el finès, sense cap connexió, sense cap 
fil d’unió. cap? Històricament han tingut el seu 
moment de brutalitat i després han estat dominades, 
violentades. comparteixen un ressorgiment cultural 
en un mateix moment i una voluntat d’identitat 
pròpia. Però els llacs i els boscos o les muntanyes, 
les planes i el mar no són informes, són un paisatge 
perquè tenen un nom, unes llegendes i una història,  
i allò que els dóna forma són el nom i els relats, 
lligats, cosits, inseparables d’una llengua i una 
cultura, intraduïbles, i allò que els pot unir són els 
estadis d’universalitat de la poesia, allò que, al 
contrari de paisatges i mentalitats, comparteixen 
totes les tradicions de totes les cultures.

enguany la proposta inclou obres dels poetes cinta 
mulet (1958), Helena sinervo (1961), Begonya Pozo 
(1974), mikael Brygger (1975), Harri Hertell (1985)  
i Pau Vadell (1984).

una producció de la Institució de les lletres catalanes.

Amb la col·laboració del Grec 2015 Festival de Barcelona, 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Bodegas torres, 
l’Associació de Professionals i estudiosos en llengua i literatura 
catalana (APellc), la Fundació Privada mútua catalunya, el 
seminari de tarragona, l’Ajuntament de tarragona, l’Aula de 
Poesia de la universitat de València, el centre octubre de cultura 
contemporània, el servei de Política lingüística de la universitat  
de València, l’Ajuntament de Vila-real, la llibreria quars, s’àguila,  
la Fundació AcA, l’espai Betúlia, l’Ajuntament de Badalona,  
el Born centre cultural, l’Institut ramon llull  
i nuoren Voiman liitto, de Finlàndia. 

Autors / mikael Brygger, Harri Hertell, cinta mulet, 
Begonya Pozo, Helena sinervo i Pau Vadell
GuIó, coordInAcIó I PosAdA en escenA / Albert mestres
InterPretAcIó / mireia chalamanch

+ pRopoSTES
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del 14 al 18 de juliol
Institut del teatre - espai scanner
20 h
entrada lliure. Aforament limitat

el Grec Festival de Barcelona continua apostant  
pels valors emergents sorgits de les aules  
de l’Institut del teatre, i col·labora en la posada  
en escena de dos muntatges de nous creadors  
de la ciutat.

la creació local més nova arriba al Grec gràcies  
a un projecte en xarxa del festival que, juntament 
amb temporada Alta i Firatàrrega, porta a 
Barcelona, tàrrega i Girona els valors joves  
de l’escena emergent. 

coordInAcIó GenerAl I ProGrAmAcIó / eduard molner

cicle coproduït pel Grec 2015 Festival de de Barcelona, Firatàrrega  
i temporada Alta - Festival de tardor de catalunya, Girona-salt. 

14 i 15 de juliol 
lA Col·lECCIó 
HARolD pINTER / RUTA 40
el nobel de literatura Harold Pinter signa una  
obra sobre la relació entre dues parelles dedicades  
al disseny de moda: Harry i Bill i james i stella.  
la trobada entre stella i Bill en un hotel la setmana 
anterior és el detonant perquè james intenti saber 
què va passar realment entre ells. escrita per a la 
televisió el 1961, va ser representada per primera 
vegada l’any 1962.

dIreccIó / Albert Prat
trAduccIó / Víctor muñoz i calafell
InterPretAcIó / Alberto díaz, òscar Intente, laura Pujolàs
i sergi torrecilla
esPAI escènIc / xesca salvà
Il·lumInAcIó / sergi torrecilla
esPAI sonor / joan solé
VestuArI / nídia tusal
cArActerItZAcIó / toni santos
AjudAnt de dIreccIó / Ignasi Guasch
ProduccIó executIVA / maria G. rovelló
FotoGrAFIA / roser Blanch 

Amb el suport de la nau Ivanow.

17 i 18 de juliol 
SApUCAY 
JUAN pAblo MIRANDA /  
CHRoMA TEATRE 

què passa quan la memòria ja no alimenta, sinó 
que entristeix? Sapucay és el crit valent de tres 
germanes que sobreviuen en un paisatge rural.  
una barreja surrealista entre el musical americà  
i el drama realista. una mena de Dallas aborigen a 
la vora del riu Paraná. una peça plena de contrastos 
entre els microgestos i una teatralitat que colpeja 
per la intensitat de les seves interpretacions.

creAcIó I dIreccIó / juan Pablo miranda
AjudAnt de dIreccIó / melina Pereyra i neus suñé
creAcIó I InterPretAcIó / constanza Aguirre,
maría García Vera i melina Pereyra 
dIsseny d’escenoGrAFIA, d’l·lumInAcIó I de VestuArI / 
Adrià Pinar marco, Víctor Peralta i mireia cardús 
VÍdeo / Bruno Zaffora (Waking Films)
FotoGrAFIA I ImAtGe / Irina Bravo 
ProduccIó / chroma teatre

CAbARET 
SENSoRIAl
TEATRo DE loS SENTIDoS

del 2 de juliol a l’1 d’agost
el Polvorí (teatro de los sentidos)
de dijous a dissabte, 20 a 1 h
 
els secrets del cos en el món del cabaret: humor, 
erotisme, misteri, jocs sensorials, celebració, 
sorpresa...

tot això ho trobareu al Polvorí, seu de la companyia 
teatro de los sentidos. És el Cabaret sensorial, 
un espai de trobada per a les nits de juliol en un 
racó màgic de montjuïc. Gaudiu d’una programació 
d’espectacles, música i jocs sensorials, entre murs  
de pedra, mobles antics, espelmes sota els arbres 
i els estels sobre el mediterrani. Veniu, deixeu-vos 
seduir mentre preneu unes copes entre amics  
i coneguts.

sentir és viatjar. l’home pensa, déu riu...

I els diumenges, d’11 a 14 h, Cabaret de xocolata, 
espectacles i petites experiències per gaudir  
en família.

sapucay

la col·lecció
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CoSAS qUE  
SE olVIDAN 
FáCIlMENTE 
3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 i 26 de juliol
mercat de les Flors
19.30 i 22.30 h
15 €

l’any passat, l’autor d’aquest espectacle es va adonar 
que començava a tenir problemes de memòria.  
I va comprovar que la seva mare també patia buits 
importants. Aquests oblits van inspirar Cosas que 
se olvidan fácilmente, un espectacle fotogràfic que 
transforma els records i, de la mateixa manera que 
ho fa la ment, n’inventa de nous. una petita història 
de la segona meitat del segle xx a espanya. un joc 
de cartes convertit en un muntatge teatral per a cinc 
espectadors. 

creAcIó I InterPretAcIó / xavier Bobés

una coproducció del Festival tnt- terrassa noves tendències, amb 
la col·laboració de l’Animal l’esquena, osIc- departament de cultura, 
Generalitat de catalunya.  
 
Amb la col·laboració del mercat de les Flors. 
 
xavier Bobés és artista resident de l’Animal a l’esquena,  
celrà (Girona) des del 2013.

MéS gREC

+ pRopoSTES
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CoNVERSES A  
lES bIblIoTEqUES
del 9 de juny al 8 de juliol
Biblioteques de Barcelona
19 i 19.30 h
durada: 60 min
entrada lliure. Aforament limitat

cicle presentat per xavier Graset.
les Biblioteques de Barcelona acullen un cicle de 
xerrades en el qual els protagonistes d’alguns dels 
espectacles del Festival parlen amb el públic sobre 
els seus muntatges.

9 de juny, 19.30 h

Biblioteca Horta - can mariner (Vent, 1)
premis i càstigs
Amb ciro Zorzoli, dramaturg i director  
de l’espectacle, i algun dels intèrprets  
de la companyia t de teatre.

16 de juny, 19.30 h

Biblioteca Guinardó - mercè rodoreda (camèlies, 76)
Sócrates. Juicio y muerte de un ciudadano
Amb mario Gas, autor i director, i josep maria Pou, 
protagonista de l’espectacle.

2 de juliol, 19.30 h

Biblioteca jaume Fuster (pl. lesseps, 20-22)
Amor & Shakespeare
Amb Guillem jordi Graells, dramaturg,  
i algun dels intèrprets de l'espectacle.

8 de juliol, 19 h

Biblioteca Vapor Vell (ptge. Vapor Vell, s/n)
Nit de musicals: Una nit a broadway
Amb elisenda roca, directora, Andreu Gallent, 
director musical, i mercè martínez,  
intèrpret de l’espectacle.

TAllER  
D’ESpECTADoRS
AgoST pRoDUCCIoNS

6, 18, 24, 27 i 28 de juliol 
diversos espais 
Horari: tardes 
120 € / 90 € col·lectius amb descompte 
 
Inclou les entrades per a cinc espectacles destacats 
de la programació: Fuck in Progress (dansa),  
La Cultura (performance), Civil Wars (teatre),  
Il n’est pas encore minuit (circ) i La imaginación  
del futuro (teatre). 

es pot assistir a sessions soltes amb un 20%  
de descompte sobre el preu de l’espectacle.

el Grec és per veure i... per aprendre! el taller 
d’espectadors us dóna eines per entendre millor  
els espectacles que veieu i us permet escoltar  
de boca dels creadors els secrets de l’escena.

la creació escènica reflecteix la realitat que ens 
envolta i permet interrogar-se sobre el present en 
què vivim. la figura de l’espectador és l’enllaç entre 
la representació, el present i el context. És la peça 
final que dóna sentit a l’obra. el taller d’espectadors 
és una experiència única i singular que permet viure 
el festival en primera persona.

Informació i inscripcions a: 
info@agostproduccions.com 
www.agostproduccions.com 
@agostprod #tallergrec

MéS gREC

No T’Ho pERDIS
27 de maig i 2 i 11 de juny
Biblioteques de Barcelona
19 h
durada: 60 min
entrada lliure. Aforament limitat

El director del grec ens explica la programació  
del Festival
no hi ha ningú millor que ramon simó, el director 
del Grec, per explicar-nos els espectacles que ha 
programat en l’edició de 2015. no us perdeu les 
xerrades que protagonitza a les Biblioteques si  
voleu descobrir detalls interessantíssims sobre  
els muntatges de teatre, dansa, circ i música que es 
veuran durant el Festival. Veniu i aconseguireu una 
entrada per a un dels espectacles del Grec Festival 
de Barcelona.

27 de maig, 19 h

Biblioteca Horta - can mariner
(Vent, 1)
ramon simó us parlarà sobre els espectacles 
teatrals que podreu veure al Grec d’enguany. 

2 de juny, 19 h

Biblioteca sant Antoni - joan oliver
(comte Borrell, 44-46)
el director del festival us parlarà sobre els 
espectacles de dansa, circ i música del Grec 2015.

11 de juny, 19 h

Biblioteca jaume Fuster
(Pl. lesseps, 22)
ramon simó us proposarà una guia de l’espectador 
del Grec 2015. 
 

ESpECTADoRS
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MéS gREC

del 4 a l’11 de juliol 
nau Ivanow 

un punt de trobada internacional per a la 
dramatúrgia contemporània, amb tallers, seminaris, 
debats i lectures dramatitzades.

SEMINARI (inscripció tancada) 
Històries d’amor per a una època de catàstrofes 
coordinat per simon stephens (Anglaterra) 
Amb dramaturgs emergents d’arreu del món.

CURSoS (inscripció oberta) 
El misteri dels inicis: com es comença?  
Amb carole Fréchette (quebec)

la història, el gènere teatral i el dramaturg 
Amb tena Štivičić (croàcia)

El diàleg i el monòleg en l’espai 
Amb enric nolla (catalunya)

Des de la bastida 
Amb Guillem clua (catalunya)

MéS gREC

ESColA  
INTERNACIoNAl 
D’ARTS ESCèNIqUES 
DE bARCEloNA
 
dates per confirmar
Institut del teatre 

l’escola Internacional d’Arts escèniques de 
Barcelona (eIAeB) representa un espai de treball  
i reflexió internacional d’alt nivell, un obrador d’idees  
i experiències amb l’objectiu d’evolucionar i innovar 
en les possibilitats de les arts escèniques en la 
societat del segle xxI de la mà dels millors mestres  
i especialistes del món.

entitats implicades:  
Grec Festival de Barcelona, Institut del teatre  
de la diputació de Barcelona i Atrium Barcelona.

més informació www.barcelona.cat/grec 

IpAM 
INTERNATIoNAl pERFoRMINg ARTS MEETINg

 
del 7 al 10 de juliol
diversos espais

Artistes, productors i programadors internacionals 
es troben a Barcelona en una gran cita anual de les 
arts escèniques destinada a generar nous projectes 
d’exhibició i producció. 

És la tercera edició d’una trobada que s’organitza 
coincidint amb el Grec Festival de Barcelona. 
l’IPAm ofereix als professionals de les arts 
escèniques de tot el món un fòrum on establir 
contactes i conèixer nous projectes d’espectacles 
en fase de preproducció. els assistents, a més, 
tindran l’oportunitat de veure alguns dels millors 
espectacles programats al festival, però també 
d’assistir a sessions especials d’una tria de propostes 
escèniques que han passat per la cartellera 
barcelonina durant la darrera temporada i que són 
bones candidates a exhibir-se en escenaris de tot 
el món. xerrades de grans professionals de les arts 
escèniques i trobades informals en les quals poden 
néixer projectes i es poden establir contactes i 
aliances inesperats són algunes de les propostes 
d’aquesta cita per a professionals de l’escena. l’IPAm 
té el suport de les principals institucions del país, 
però també de representants dels sectors del teatre, 
la dansa, el circ i la música.

Amb la col·laboració del mercat de les Flors, el departament  
de cultura de la Generalitat de catalunya i l’Institut ramon llull. 
 
Amb la col·laboració d’Acción cultural española - Programa PIce 
d’ajuda a visitants. més informació: www.accioncultural.es.

lAboRAToRI DE DRAMATÚRgIA  
I INTERpRETACIó (inscripció oberta) 
Ficció de la realitat  
(escriptura biogràfica col·lectiva) 
Amb jordi casanovas (catalunya)

TAllER D’INTERpRETACIó (inscripció oberta) 
pinter: la paraula feta acció 
Amb Will Keen (cheek by jowl) i maría Fernández 
Ache (Anglaterra/espanya)

lECTURES DRAMATITzADES  
obERTES Al pÚblIC  
 
del 6 al 8 de juliol 
18 h 

Històries d’amor per a una època de catàstrofes  
obres breus d’autors emergents d’arreu del món

textos de: Hannes Becker (Alemanya), nathan 
Bryon (Anglaterra), Alexander manuiloff (Bulgària), 
Guillaume Poix (França), estel solé (catalunya),  
cem uslu (turquia) i clémence Weill (França),  
entre d’altres.

dIreccIó / Ferran dordal

x obRADoR D’ESTIU DE lA SAlA bECKETT

ACTIVITATS
pRoFESSIoNAlS

DRAMATÚRgIES
CoNTEMpoRàNIES
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pIIgS 
FESTIVAl DE DRAMATÚRgIA SobRE lA CRISI 
pERpETUUMMobIlE

del 20 al 26 de juliol
nau Ivanow
4 € 

econòmica, social, institucional... la crisi en les seves 
formes més diverses puja a l’escenari de la mà del 
festival PIIGs, que per segon any porta a Barcelona 
autors de diversos països europeus. 

tot i que l’any passat es va dedicar una atenció 
especial als autors procedents de Portugal, Irlanda, 
Itàlia, Grècia i espanya, enguany la convocatòria 
s’ha obert a dramaturgs de tot europa. després d’un 
procés de selecció, s’han triat quatre autors per tal 
que ofereixin a Barcelona una lectura dramatitzada 
de la seva obra: tanja sljivar, de Bòsnia-Herzegovina 
i resident a Alemanya, que ha escrit Aber die Stadt 
hat uns geschutzt; emanuele Aldrovandi, d’Itàlia, 
amb l’obra Whales; javier sahuquillo Vallejo, autor 
espanyol que signa Los últimos de Filipinas, i maria 
tranou, una autora grega que ha escrit No Fear  
He is Leaving Us.

el festival, però, inclou també debats, tallers, 
xerrades amb públic, representacions teatrals i 
moltes altres activitats, entre les quals una trobada 
d’autors, una convocatòria adreçada a artistes 
plàstics i visuals, i el casal d’arts escèniques per 
a joves PIIGs jove, organitzat conjuntament amb 
l’espai Via Barcino, el centre Garcilaso i l’Associació 
teatral la jarra Azul.

més informació i programa del festival: 
piigs.perpetuum.cat 
www.perpetuum.cat



tiquet rambles
Palau de la Virreina, rambla, 99
de dilluns a diumenge, de 10 a 20.30 h
 
Per internet
www.barcelona.cat/grec
www.barcelona.cat/barcelonacultura
www.barcelona.cat/tiquetrambles
també ens podeu seguir a través de Facebook i twitter.
 
Per telèfon
Al 93 316 10 00, de dilluns a diumenge, de 10 a 20.30 h
010 Barcelona Informació: de dilluns a diumenge, 24 hores 
(0,37 € establiment de trucada; 0,08 €/minut, tarifat per segons)

Al 807 117 700, des de fora de l’àrea metropolitana de 
Barcelona (0,10 € establiment de trucada; 0,41 €/minut, tarifat per segons)

 
Informació dels transports públics
010 Barcelona Informació: de dilluns a diumenge, 24 hores 
(0,37 € establiment de trucada; 0,06 €/minut, tarifat per segons)

www.tmb.net
 
Atenció a persones amb discapacitat
Al telèfon 93 316 10 00 us informarem i us aconsellarem 
sobre l’accessibilitat als espais.
missatges de text curt al telèfon 93 317 14 16 per a persones 
amb discapacitat auditiva.
 
Persones amb mobilitat reduïda
A tots els espectacles del teatre Grec, les persones amb 
mobilitat reduïda tenen reservat un espai a la part posterior 
del teatre. Aquestes entrades, que només es poden comprar 
a tiquet rambles i a www.barcelona.cat/grec, gaudeixen 
d’un descompte del 50%, no aplicable als acompanyants. 
És necessari comunicar-ho en el moment de comprar les 
localitats.
l’espectacle CaRRoussel no és accessible per a persones 
amb mobilitat reduïda.

Persones amb discapacitat visual
A la funció de Premis i càstigs del 4 de juliol al teatre lliure 
(sala Fabià Puigserver) i a la funció d’Amor & Shakespeare 
del 17 de juliol al teatre Grec, hi haurà un servei 
d’audiodescripció i acompanyament.
en aquestes mateixes funcions hi haurà disponibles 
programes en braille i en lletra impresa accessible  
per a persones amb discapacitat visual. 

Persones amb discapacitat auditiva
Part dels seients del teatre Grec disposen de bucle 
magnètic. Aquestes entrades només es poden comprar  
a tiquet rambles. És necessari comunicar-ho en el moment 
d’adquirir-les.
A l’espectacle Soeurs del 18 de juliol al teatre lliure (sala 
Fabià Puigserver) el sobretitulat en català estarà adaptat 
per a persones amb discapacitat auditiva.
A totes les funcions d’Amor & Shakespeare del teatre Grec 
les persones que en arribar al teatre ho demanin podran 
disposar d’una còpia del text de l’espectacle.

si arribeu tard a un espectacle
com a senyal de respecte als artistes i al públic, les persones 
que arribin tard a un espectacle no podran accedir-hi fins 
que hi hagi un moment adequat durant la representació i el 
responsable de l’espai ho indiqui. en aquells espectacles on 
no hi ha cap pausa no es podrà accedir a la sala. Als espais 
amb localitats numerades és possible que els espectadors 
que arribin tard no puguin accedir als seus seients.
 
durant l’espectacle
si us plau, comproveu que teniu el telèfon mòbil 
desconnectat i recordeu que no es permet fumar  
ni fer fotografies o cap tipus d’enregistrament.
 
durada dels espectacles
les durades que s’esmenten són les indicades per les 
companyies durant el període d’assaigs. Acabat aquest 
període, en alguns casos la durada dels espectacles  
pot no coincidir amb la que s’esmenta.
 
restaurant teatre Grec
Pg. santa madrona, 36
mentre es desenvolupi el festival el teatre Grec  
de montjuïc disposarà d’un servei de restaurant.
telèfon 902 520 522
Horari d’atenció: de 9 a 21 h
reservas@sagardi.com
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MéS INFoRMACIóMéS gREC

TAMbé A MoNTJUïC

SAlA  
MoNTJUïC
del 3 de juliol al 7 d’agost 
Fossat de santa eulàlia (castell de montjuïc) 
20.30 h 
durada: 240 min 
Idioma: Versió original subtitulada en castellà/anglès 
6 € (cine-concert El chico, 9 €)

tornen al Grec les sessions de cinema a l’aire lliure 
més populars de la ciutat amb un programa format 
per grans pel·lícules d’ahir i d’avui, música i nits 
temàtiques. nits d’estiu al castell de montjuïc.

Divendres 3 de juliol
«nit inaugural km 0», amb la millor collita de talents 
catalans joves. 
concert exclusiu amb el trio format per joan Pons 
(el Petit de cal eril), joan colomo i mau Boada 
(esperit!).
Projecció de 10.000 km (espanya, 2014), de carlos 
marqués-marcet, amb presentació a càrrec de l’equip 
de direcció.

Dilluns 6 de juliol
concert de natsuko sugao Group (jazz).
Projecció de Cinema paradiso (Itàlia, 1990),  
de Giuseppe tornatore.

Dimecres 8 de juliol
concert d’Alán chehab quartet (jazz oriental).
Projecció d’El Gran Hotel Budapest (euA, 2014),  
de Wes Anderson.

Divendres 10 de juliol
concert de saphie Wells & the swing cats (swing).
Projecció de Boyhood (euA, 2014), de richard 
linklater.

Dilluns 13 de juliol
concert de marc martín quintet (jazz).
Projecció de La gran estafa americana (euA, 2013), 
de david o. russell.

Dimecres 15 de juliol
concert de Barnouche (jazz manouche).
Projecció de Relatos salvajes (Argentina, 2014),  
de damián szifron.

Divendres 17 de juliol
nit especial «cine-concert El chico».
concert de clara luna i Andreu Zaragoza (jazz).
Projecció d’El chico (euA, 1921), de charles chaplin 
Amb música en viu a càrrec de l’orquestra  
de cambra catalana. 

Dilluns 20 de juliol
concert d’Andreu Zaragoza i Zamak string  
quartet (jazz).
Projecció de Frances Ha (euA, 2012),  
de noah Baumbach.

Dimecres 22 de juliol
concert d’Acoustic Guiri explosion (jazz manouche).
Projecció d’El Gran Lebowski (euA, 1998),  
d’ethan i joel coen.

Divendres 24 de juliol
concert d’eva llorens & manu moreno (jazz).
Projecció de La gran belleza (Itàlia, 2013),  
de Paolo sorrentino.

Dilluns 27 de juliol
concert de matuke and the Final decision 
(rythm&blues mambo).
Projecció de Reservoir Dogs (euA, 1992),  
de quentin tarantino.

Dimecres 29 de juliol
Nit musical
concert de swing maniacs (swing).
Projecció de Moulin rouge (euA, 2001),  
de Baz luhrmann.

Divendres 31 de juliol
Nit brasilera
concert de Gafieira miúda (música brasilera).
Projecció d’o menino e o mundo (Brasil, 2013),  
d’Alê Abreu (preestrena).

Dilluns 3 d’agost
concert de na lengo (música africana fusió).
Projecció de Nebraska (euA, 2013),  
d’Alexander Payne.

Dimecres 5 d’agost
concert de rocío Faks quintet (jazz fusió).
Projecció de Her (euA, 2013), de spike jonze.

Divendres 7 d’agost
concert de los tunantes (música caribenya  
i mediterrània).
Projecció d’un film sorpresa. 

www.salamontjuic.org 
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El FESTIVAl A MoNTJUïCMéS INFoRMACIó

Av. Paral·lel / entença - av. rius i taulet / 
lleida - França xica / ricart - pl. espanya

Poble-sec (l3), espanya (l1 i l3)

Ferrocarrils de la Generalitat: 
espanya (línies s3, s4, s8, s33, r5 i r55)

Parades al parc de montjuïc, 
a l’avinguda del Paral·lel i a la plaça d’espanya

Al costat del museu d’Arqueologia de catalunya 
Aparcament gratuït

Al costat del museu nacional d’Art de catalunya 
Aparcament gratuït

ciutat del teatre 
c. França xica, 35. tarifa espectacle: 6,15 € (des d’una 
hora abans fins a una hora després de l’espectacle. 
màxim 5 h)

rius i taulet 
Av. maria cristina, 16. tarifa espectacle: 6,15 €
(des d’una hora abans fins a una hora després 
de l’espectacle. màxim 5 h)

Plaça de navas 
entrada pel carrer de jaume Fabra i sortida pel 
carrer de teodor Bonaplata. tarifa espectacle: 6,15 € 
(màxim 5 h) 

Persones amb discapacitat
les persones amb mobilitat reduïda poden arribar en 
cotxe fins a l’accés de l’ascensor que permet entrar al 
teatre Grec. Aparcament gratuït a la zona habilitada.

p1

p2

p3

p4

p5

p6

TRANSpoRTS ApARCAMENTS
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ANTIC TEATRE
Verdaguer i callís, 12
tel. 93 315 23 54
anticteatre.com
metro: l1, l4 (urquinaona)
Bus: 45, V17, V15, n8
Bícing: sant Pere més Alt, 4

bARTS
Av. Paral·lel, 62
tel. 93 324 84 94
barts.cat
metro: l2, l3 (Paral·lel)
Bus: 20, 21, 64, 91, 121, H16, d20, n0, n6
Bícing: av. Paral·lel, 54; sant Pau, 19

bIblIoTECA gUINARDó - MERCè RoDoREDA
camèlies, 76
tel. 93 435 31 70
bcn.cat/bibmercerodoreda
metro: l4 (Alfons x)
Bus: 55, 114, n0, n6
Bícing: pl. Alfons x el savi / rda. Guinardó

bIblIoTECA HoRTA CAN MARINER 
Vent, 1
tel. 93 420 82 85
bcn.cat/bibcanmariner
metro: l5 (Horta)
Bus: 86, 87, 102, 185, n4
Bícing: pl. eivissa / Fulton

bIblIoTECA JAUME FUSTER 
Pl. lesseps, 22
tel. 93 368 45 64
bcn.cat/bibjaumefuster
metro: l3 (lesseps)
Bus: 24, 27, 32, 87, H6, n0, n4
Bícing: nil Fabra, 16

bIblIoTECA SANT ANToNI – JoAN olIVER 
comte Borrell, 44-46
tel. 93 329 72 16
bcn.cat/bibjoanoliver
metro: l2 (san Antoni), l3 (Poble sec)
Bus: 37, 120, 121, n6
Bícing: rda. sant Pau, 79; manso, 46

bIblIoTECA VApoR VEll
Passatge del Vapor Vell, s/n
tel. 934 09 72 31
bcn.cat/bibvaporvell
metro: l5 (Plaça de sants)
Bus: 50, 115, d20, n2, n14
Bícing: joan Güell, 2

CASTEll DE MoNTJUïC -  
FoSSAT DE SANTA EUlàlIA
carretera de montjuïc, 66
tel. 93 256 44 45
http://bcn.cat/castelldemontjuic
Bus: 150

CENTRE DE CUlTURA CoNTEMpoRàNIA  
DE bARCEloNA (CCCb)
montalegre, 5
tel. 93 306 41 00
cccb.org
metro: l1, l2, l3 (catalunya; universitat)
FGc: Plaça catalunya
renfe: Plaça catalunya
Bus: 7, 9, 13, 14, 16, 20, 24, 37, 41, 42, 50, 54, 55, 58, 
59, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 91, 120, 121, 141, H12, n1, 
n2, n3, n5, n6, n7, n8, n9, n11
Bícing: pl. àngels, 2; pl. Vicenç martorell

El boRN CENTRE CUlTURAl
Pl. comercial, 12
tel. 93 256 68 51
elborncentrecultural.bcn.cat
metro: l1 (Arc de triomf), l4 (jaume I, Barceloneta)
renfe: estació de França; Arc de triomf
Bus: 14, 17, 19, 39, 40, 45, 51, 120, H14, n0, n6
Bícing: comerç, 27; comerç, 36

FUNDACIó JoAN MIRó 
Parc de montjuïc, s/n 
tel. 93 443 94 70 
fundaciomiro-bcn.org
metro: l2, l3 (Paral·lel); Funicular de montjuïc
Bus: 55, 150

HIRoSHIMA
Vila i Vilà, 67
hiroshima.cat
metro: l2, l3 (Paral·lel)
Bus: 20, 21, 64, 121, d20, H14 n0, n6
Bícing: Vila i Vilà, 45; av. Paral·lel, 54

JAMboREE
Pl. reial, 17
tel. 93 304 12 10
masimas.com/jamboree
metro: l3 (liceu)
Bus: 14, 59, 91, n9, n12, n15
Bícing: rambla, 80; pl. joaquim xira i Palau, 1

l’AUDIToRI 
lepant, 150 
tel. 93 247 93 00 
auditori.org 
metro: l1 (Glòries), l2 (monumental) l3 (Bogatell)
Bus: 6, 7, 62, B20, B25, H12, V21, n0, n2, n3, n7, n11
tramvia: t4
Bícing: Padilla, 159; ribes, 59

lA SECA ESpAI bRoSSA
Flassaders, 40
tel. 933 15 15 96
lasecat.cat
metro: l1 (Arc de triomf), l4 (jaume I)
Bus: 14, 17, 19, 39, 40, 45, 51, 120, n0, n6, n8, n11
Bícing: comerç, 26; comerç, 36

lA VIlEllA
Passeig de l’exposició, 95-97
tel. 93 113 20 15
lavilella.com
metro: l3 (Poble sec)
Autobús: 55, n0, n6
Bícing: pg. exposició, 30

lA VIllARRoEl
Villarroel, 87
tel. 93 451 12 34
lavillarroel.cat
metro: l1 (urgell); l5 (Hospital clínic)
Bus: 14, 20, 37, 50, 59, H12, n1, n2, n12, n13, n14, 
n15, n16, n17
Bícing: casanovas, 71; diputació, 152

lUz DE gAS
muntaner, 246 
tel. 93 209 77 11 
luzdegas.com 
metro: l3 (diagonal), l5 (Hospital clínic)
Bus: 6, 7, 27, 32, 33, 34, H8, n8
Bícing: londres, 101

MERCAT DE lES FloRS -  
SAlA MARIA AURèlIA CApMANY
Pl. margarida xirgu, 1 
tel. 93 426 18 75
mercatflors.org
metro: l1 (espanya), l3 (espanya; Poble sec)
FFG: espanya
Bus: 13, 27, 37, 50, 55, 57, 65, 157, eA, en, H12, d20, 
V7, n0, n1, n2, n13, n15, n53
Bícing: França xica, 42; pg. exposició, 30

MERCAT DE lES FloRS -  
SAlA pINA bAUSCH
Pl. margarida xirgu, 1 
tel. 93 426 18 75
mercatflors.org
metro: l1 (espanya), l3 (espanya; Poble sec)
FFG: espanya
Bus: 13, 27, 37, 50, 55, 57, 65, 157, eA, en, H12, d20, 
V7, n0, n1, n2, n13, n15, n53
Bícing: França xica, 42; pg. exposició, 30

MERCAT DE lES FloRS -  
SAlA oVIDI MoNTlloR
Pl. margarida xirgu, 1 
tel. 93 426 18 75
mercatflors.org
metro: l1 (espanya), l3 (espanya; Poble sec)
FFG: espanya
Bus: 13, 27, 37, 50, 55, 57, 65, 157, eA, en, H12, d20, 
V7, n0, n1, n2, n13, n15, n53
Bícing: França xica, 42; pg. exposició, 30

MUSEU D’ARqUEologIA DE CATAlUNYA
Pg. santa madrona, 39-41
tel. 93 423 21 49
mac.cat/seus/barcelona
metro: l1 (espanya), l3 (espanya; Poble sec)
FFG: espanya
Bus: 13, 27, 37, 50, 55, 57, 65, 157, eA, en, H12, d20, 
V7, n0, n1, n2, n13, n15, n53
Bícing: França xica, 42; pg. exposició, 30

NAU IVANoW
Hondures, 28-30
tel. 93 340 74 68
nauivanow.com
metro: l1, l5, l9, l10 (la sagrera)
Bus: 34, 40, 62, 96, 126, H8, V27, n3, n9
Bícing: Hondures, 32

pATI MANNINg
montalegre, 7
tel. 93 402 25 65
diba.cat/es/web/cerc/pati
metro: l1, l2, l3 (catalunya; universitat)
FGc: Plaça catalunya
renfe: Plaça catalunya
Bus: 7, 9, 13, 14, 16, 20, 24, 37, 41, 42, 50, 54, 55, 58, 
59, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 91, 120, 121, 141, H12, n1, 
n2, n3, n5, n6, n7, n8, n9, n11
Bícing: pl. àngels, 2; pl. Vicenç martorell

SAlA àTRIUM
consell de cent, 435
tel: 93 182 46 06 
atrium.cat
metro: l2 (tetuan), l4 (Girona), l5 (Verdaguer) 
Bus: 6, 19, 20, 50, 51, 55, n1, n4
Bícing: Bailèn, 100; diputació, 350

SAlA bECKETT
Alegre de dalt, 55 bis
tel. 93 284 53 12
salabeckett.cat
metro: l4 (joanic)
Bus: 24, 25, 31, 32, 39, 55, 74, n6
Bícing: secretari coloma, 59; Balcells, 48;  
torrent de les Flors, 102

SAlA MUNTANER
muntaner, 4
tel. 93 451 57 52
salamuntaner.com
metro: l1, l2, l3 (catalunya i universitat)
FGc: Plaça catalunya
renfe: Plaça catalunya
Bus: 14, 50, 54, 58, 59, 66, H12, l94, l95, 120., n1, 
n2, n6, n12, n13, n14, n15, n16, n17
Bícing: pl. universitat; Floridablanca, 145; Villarroel, 39

ESpAIS
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TEATRE AKADèMIA
Buenos Aires, 47
tel. 93 495 14 47
teatreakademia.cat
metro: l5 (Hospital clínic)
Bus: 6, 7, 27, 32, 33, 34, 41, 63, 67, H8, n7, n12
Bícing: Villarroel, 208; diagonal, 602; londres, 53

TEATRE gREC
Pg. sta. madrona, 36
tel. 93 316 10 00
barcelona.cat/grec
metro: l1 (espanya), l3 (espanya; Poble sec)
FGc: espanya
Bus: 13, 55, 150, n0, n1, n2, n13, n14, n15, n16, n17
Bícing: França xica, 42; pg. exposició, 30

TEATRE llIURE gRàCIA
montseny, 47
tel. 93 238 76 25
teatrelliure.cat
metro: l3 (Fontana)
FGc: Gràcia
Bus: 22, 24, 39, 87, 114, V17, n4
Bícing: santa creu, 2; canó, 1; Gran de Gràcia, 155

TEATRE llIURE MoNTJUïC -  
SAlA FAbIà pUIgSERVER
Pg. santa madrona, 40-46
tel. 93 289 27 70
teatrelliure.cat
metro: l1 (espanya), l3 (espanya; Poble sec)
FFG: espanya
Bus: 13, 27, 37, 50, 55, 91, 109, 122, 165, eA, en, H12, 
d20, H12, V7, n0, n1, n2, n13, n15, n53
Bícing: França xica, 42; pg. exposició, 30

TEATRE llIURE MoNTJUïC – ESpAI llIURE
Pg. santa madrona, 40-46
tel. 93 289 27 70
teatrelliure.cat
metro: l1 (espanya), l3 (espanya; Poble sec)
FFG: espanya
Bus: 13, 27, 37, 50, 55, 91, 109, 122, 165, eA, en, H12, 
d20, H12, V7, n0, n1, n2, n13, n15, n53
Bícing: França xica, 42; pg. exposició, 30

TEATRE NACIoNAl DE CATAlUNYA 
Plaça de les Arts, 1 
tel. 93 306 57 00
tnc.cat
metro: l1 (Glòries; marina), l2 (monumental)
tramvia: t4, t5
Bus: 6, 7, 62, 92, B21, B25, H12, V21, n0, n3, n7, n11
Bícing: Padilla, 159; av. meridiana, 47

TEATRE RoMEA
Hospital, 51
tel. 93 301 55 04
teatreromea.com
metro: l3 (liceu)
FGc: Plaça catalunya
renfe: Plaça catalunya
Bus: 14, 59, 91, 120, n9, n12, n15
Bícing: rbla. raval, 13; rambla, 80

TEATRE TANTARANTANA
Flors, 22
tel. 93 441 70 22
tantarantana.com
metro: l1, l3 (Paral·lel)
Bus: 18, 20, 24, 36, 57, 64, 91, 157, n0, n6
Bícing: sant Pau / rda. sant Pau; av. Paral·lel 54-58; 
Vila i Vilà, 45

TEATRo DE loS SENTIDoS
camí del Polvorí, s/n
tel. 678 751 788
teatrodelossentidos.com
Bus: 13, 125
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patrocinadors

Mitjà de comunicació principal

CADENA

varietat
musical

La millor

Mitjà de comunicació associat patrocinador associat

Venda d’entrades

Col·laboradors

barcelona.cat/grec
facebook.com/Grec.Festival.Barcelona
twiter.com/grecfestivalbcn

Mitjans de comunicació patrocinadors


