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l festival Grec que dirigeix Ramon Si-
mó per tercer cop, mira de traslladar
els espectadors a la muntanya de

Montjuïc. Per això, el castell mateix aquest
any (el del tricentenari) congrega una de les
apostes més arriscades: un macroespectacle
interactiu de la Fura dels Baus que és, de fet,
l’obertura d’enguany la nit del 30 de juny.
L’espectacle inaugural es reserva per l’Amfi-
teatre Grec amb Wonderland, un treball que
indaga a través d’una coreografia brillant,
entre la mentalitat de grup i la identitat. És
una bona targeta de presentació d’un festival
que esclata en prop de 80 accions en 31 dies i
que obliga a triar. De fet, la programació con-
vida a la curiositat i també a la participació.

Els espectacles seleccionats que mantenen
les coordenades de dramatúrgia contempo-
rània i la necessitat de triar (perquè hi ha iti-
neraris que són incompatibles) parteixen de
la il·lusió dels creadors i també dels progra-
madors; de les ganes d’agradar, però no ne-
cessàriament es vol fer amb uns espectacles
amables sinó amb la intenció de sorprendre,
de trencar els motllos més convencionals.

Per això, s’aposta per una programació
amb molts noms internacionals: repeteix el
director de Tragèdies romanes, molt celebra-
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des l’any passat tot i ser de nou hores i en
neerlandès, amb The fountainhead, (La deu),
però també hi ha Hofesh Sche-
chter VCompany, el ballet C de la
B, Peeping Tom o Declan Done-
llan amb un Ubu roi d’Alfred Jar-
ry. Hi ha Carme Portceli i Sanchis
Sinisterra Oxicum M Kasó però
també Señor Serrano, Porojecte
NISU i Roger Bernat.

Pel que fa a la música, hi ha els
universos personals de Mayte

Martín o l’Iván Ferreiro i Joan Garriga que,
cadascú fa una sessió off the record (una sessió

ben diferent al que s’ha vist mai)
o tot un clàssic, Bobby Mc Ferrin.
Adrià Puntí els Amics de les Arts i
Marina Rossell són més exem-
ples de composició coherent.
No hi ha gaire circ però té la vis-
tositat de Circa (Beyond), la fra-
gilitat de Manolo Alántara (Ru-
do) i les entrades divertides dels
clowns (Rhum). ❋

Postnuclear. La
coreografia
‘Wonderland’ inaugura
el cartell a l’amfiteatre
Grec l’1 i 2 de juliol.
CHRISTOPHER DUGGAN
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