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TEATRE
Mercat de les Flors - sala Mac
Fins al 22 de juliol
El vídEo no El vEu ningú
Martin Crimp / Carme Portaceli

diversos espais
Fins al 28 de juliol
l’ànimA dEl bus
Martí Torras / Jordi Martínez  

teatre polioraMa
Fins al 29 de juliol
dubTE
John Patrick Shanley / Sílvia Munt 

sala Beckett
Fins al 29 de juliol
El pRincipi d’ARquimEdEs
Josep Maria Miró i Coromina

teatre roMea
Fins al 29 de juliol
sEnyoRETA JúliA 
Patrick Marber / Josep Maria 
Mestres

la seca espai Brossa
Fins al 29 de juliol
pAllARinA, poETA i puTA  
(A pARTiR dE Carn avall,  
dE doloRs miquEl)
Dolors Miquel / Mar Gómez / 
Magda Puyo 

teatre lliure - sala FaBià 
puigserver
20-21 de juliol 
El gRAn TEATRo dEl mundo
Calderón de la Barca / Carles 
Santos / Calixto Bieito 
 
Mercat de les Flors - sala pB
24-26 de juliol
psEudo 
Marcel·lí Antúnez Roca

teatre lliure - sala FaBià 
puigserver
25-28 de juliol 
ThE mAsTER And mARgARiTA
Complicite / Simon McBurney

teatre lliure - espai lliure
26-29 de juliol 
boys don’T cRy
Victoria Szpunberg

Mercat de les Flors - sala pB
28-29 de juliol 
Too lATE! (AnTigonE)  
conTEsT #2
Motus

Mercat de les Flors - sala Mac
29-30 de juliol
AlExis. unA TRAgEdiA gREcA
Motus

i més...

à lA villE dE... 

bARcElonA! 
un espectacle de Joan ollé

pATRocinAdoRs dEl gREc 2012 FEsTivAl dE bARcElonA



DRAMATúRGiA i DiReCCió 
Joan ollé
DiReCCió MuSiCAL  
i ARRAnJAMenTS 
lisboa Zentral Cafè
CoReoGRAfieS i MoViMenT 
eSCèniC 
andrés CorChero 
DiReCCió ADJunTA 
iban beltran
TexToS 
Josep Carner,  rafael 
duyos, Jean Genet, Jaime 
Gil de biedma,  José aGustín 
Goytisolo, Joan maraGall, 
eduardo mendoZa, Joan 
ollé, GeorGe orwell, Josep 
pedrals, merCè rodoreda, 
Josep maria de saGarra, 
Joan de saGarra, Joan 
salvat papasseit, manuel 
váZqueZ montalbán, 
JaCint verdaGuer i alGuns 
anònims.
i Joan anGuera, ivan 
benet, iban beltran, paula 
blanCo, oriol Genís, laura 
Guiteras, enriC maJó, 
viCtòria paGès i Jordi vidal 
MúSiqueS 
anna berGendhal, ramon 
CalduCh, CeCilio, los 
Clippers, bernardo Cortés 
maldonado, pepe denis, 
manolo esCobar, dean 
martin, freddie merCury/ 
montserrat Caballé, 
antonio molina, Cándida 
péreZ, Gaietà renom, tino 
rossi, Joan manuel serrat, 
Caterina valente, rudy 
ventura, Giuseppe verdi  
i amadeu vives

interpretaCió 
ACToRS 
Joan anGuera, ivan benet, 
paula blanCo, oriol Genís, 
laura Guiteras, enriC maJó, 
viCtòria paGès i Jordi vidal

MúSiCS 
Joan alavedra, eduard 
altaba, salvador boix, oriol 
Camprodon, Jerôme lavoix  
i xavier maureta 

eSCenoGRAfiA 
euGenio sZwarCer
VeSTuARi 
míriam Compte
DiSSeny D’iL·LuMinACió 
lionel spyCher
DiSSeny De So i ConCePCió 
SonoRA 
damien baZin
CARACTeRiTzACió 
núria llunell
CAP TèCniC 
mateu vallhonesta
ReGiDoRiA 
tito luCChetti
TèCniC De LLuMS 
Carles borràs
TèCniC De So 
Jonatan martíneZ
SASTReSSA 
imma porta
ConSTRuCToRS 
esCenoGrafies moià
AJuDAnTA De PRoDuCCió 
lorena lópeZ
PRoDuCCió exeCuTiVA 
lola davó

AGRAïMenTS 
nau ivanow, sala beCkett, 
bitò produCCions  
i xavier basiana

un agraïment molt especial 
a Montserrat Carulla, itziar 
González, Joaquim Maria 
Puyal i Pere escobar.

una producció del Grec 2012 
festival de Barcelona  
i L’Auditori de Barcelona.  

Amb la col·laboració de fabra 
i Coats, fàbrica de creació.

Lisboa zentral Cafè serà 
formació adscrita a la 
temporada 2012-2013  
de L’Auditori. Per aquest  
motiu L’Auditori coprodueix 
aquest espectacle.

teatre i Música

La funció del dia 20 de juliol tindrà servei d’audiodescripció  
i acompanyament per a persones que pateixin alguna mena  
de discapacitat visual.

à lA villE dE... bARcElonA! 
un espectacle de Joan ollé

Barcelona. La idea em voltava pel cap des d’abans del 
Jocs olímpics. Consulto els vells apunts: uns versos 
de Gil de Biedma, l’ou com balla, els Mariners de la Vi 
flota de bracet amb les putetes de la Rambla, la bom-
ba del Liceu, blaugrana al vent, el Congrés eucarístic, 
la Setmana Tràgica, la família ulisses, les oques de la 
Catedral, la Dama del Paraigüa... i els records de tots i 
cadascun dels habitants de Barcelona.

L’espectacle transcorre en un cafè atrotinat on la par-
ròquia, mig endormiscada, segueix el que passa pel 
món a través d’un petit escenari on la Monyos canta 
les seves penes, els Clippers interpreten Qué bonita és 
Barcelona i algun alcalde tripartit inventa el surrealis-
me oral. Pobra Marieta de l’ull viu! quantes coses es va 
endur a la tomba floquet de neu que mai no se sabran! 
qui guanyarà la partida de Monopoly, núñez (y navarro) 
o Millet? i, enmig de tot, un home amb gavardina negra 
que fa salts mentre Puyal crida el gol de Messi, un an-
cià fa tombs perdut entre la boira (és l’avi del Barça?), 
demana a un urbano pel carrer de Salmerón, i un im-
migrant andalús es queixa que al seu barri hi visquin 
tants d’àrabs.

Avui barrejarem pomes i peres, convocarem els fantas-
mes del passat i el futur i, a través de la sàtira poètica, 
mirarem de saber una mica més sobre la Rosa de foc 
sense fum, la Bella encisera.

Joan ollé

TEATRE gREc
dEl 19 Al 22 dE Juliol
DuRADA 105’
eSPeCTACLe en CATALà


