
partner

aMB eL SUpOrt eSpeciaL aL Grec 
innOVaciÓ “prOGraMaciÓ infantiL”

cOL·LaBOradOrS

prOVeÏdOr OficiaL

Díptic 140x210 Centre Cívics_GREC.indd   1 06/06/12   12:40



Propera parada: el Grec. La primera proposta itinerant del festival és tan 
íntima que comença dalt d’un autobús que s’omple de música i paraules.

Pugeu a l’autobús del Grec: és un model antic dels anys 60, un dels primers articulats 
que van circular per la ciutat. A dins us esperen l’actor Jordi Martínez i el músic 
Pep Pascual, que us proposen un viatge ben diferent dels que feu habitualment en 
transport públic. I és que, ja ho veureu, aquest autobús ple de música i paraules us 
porta a fer un viatge oníric que no té com a destinació casa vostra ni la feina. Aquest 
autobús va molt més enllà... 

Martí torras / Jordi Martínez  

diVerSOS eSpaiS
deL 4 aL 28 de jULiOL
dc.-dS. 19 i 21 h
dUrada: 70’ / 22 €
L’aUtOBúS fa qUatre 
itinerariS aMB SOrtida 
deS deLS pUntS SeGüentS:
4-7 JUL: Horta (Centre de serveis 
soCiaLs d’Horta)
11-14 JUL: sant andreU  
(Centre CULtUraL Can fabra)
18-21 JUL: PobLenoU - sant MartÍ
(Centre CÍviC Can feLiPa)
25-28 JUL: sants-MontJUÏC  
(CarPa font MàgiCa MontJUÏC)

drAMAtúrGIA 
Martí torras I Marc artiGau 

dIreccIó 
Martí torras

InterPretAcIó 
Jordi Martínez (Actor),  
PeP PascuaL (MúsIcA)  
I LoLa LóPez  Luna (bAll)

coMPosIcIó MusIcAl  
PeP PascuaL

escenoGrAfIA 
sarah Bernardy

ProduccIó executIvA 
carLes Manrique

una producció del Grec 2012 festival 
de barcelona. Amb la col·laboració 
de transports Metropolitans de 
barcelona (tMb), b:sM-barcelona 
serveis Municipals, centre de serveis 
socials Horta, fabra i coats, centre 
cultural can fabra, centre cívic can 
felipa i districte de sants-Montjuïc.

idioMa: cataLà

estrena
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ohad naharin / it dansa

heus aquí que una coreografia pensada per a la canalla va seduir el públic 
adult. La dansa més divertida recorre els barris en una de les propostes 
itinerants del Grec.

la companyia de l’Institut del teatre It dansa porta als barris de barcelona una 
coreografia de l’israelià ohad naharin que va ser creada per als més joves però 
que ha acabat per seduir tota mena de públics. veniu i veureu com els ballarins 
enderroquen les barreres que separen l’intèrpret i l’espectador i interactuen amb 
l’audiència utilitzant el llenguatge del moviment. una peça intensa, divertida, mordaç 
i enginyosa que us alegrarà el dia.

coreoGrAfIA I escenoGrAfIA 
ohad naharin

dIreccIó ArtístIcA 
catherine aLLard

InterPretAcIó 
JerneJ BizJak, ànGeLa Boix, Marc 
Borràs, huGo aLexandre carvaLho, 
sara doMènech, aLBert Garcia, 
Maya GóMez, Mai Lisa Guinoo, 
reiJa heinonen, eLena Martínez, 
Gaetano Montecasino, Luis ricardo 
Pedraza, óscar Pérez, aMéLie 
séGarra, MéLanie sucheL I JoseBa 
yerro (Maria torrents, AluMnA en 
PràctIques)

coMPosIcIó MusIcAl 
yaPoos, takaGi Masakatsu, oGurusu 
norihide, druMMatic, Fonica, yuzo 
kako, Lou reed, BoBBy FreeMan, 
nakaGawa takashi, isoLated audio 
PLayers, Loretta sekohan, FLower 
coMPanyz,  
L. v. Beethoven, tziPi FLeicher,  
John tavener, the ventures,  
Pan sonic, cirrus, roBerto 
PreGadio I Boss PhoBie

una producció del Grec 2012 festival 
de barcelona i l’Institut del teatre. 
Amb la col·laboració de transports 
Metropolitans de barcelona (tMb)  
i l’Ambaixada d’Israel.

estrena

diVerSOS eSpaiS
deL 5 aL 27 de jULiOL
dj.-dV.19 h 
dUrada: 50’ / 18 €
L’eSpectacLe eS 
repreSenta aLS pUntS 
SeGüentS:
5-6 JUL: Centre CÍviC Convent  
de sant agUstÍ
12-13 JUL: Centre CÍviC La sedeta
19-20 JUL: Centre CÍviC Cotxeres 
de sants
26-27 JUL: Centre CÍviC sarrià
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