
FESTIVAL 
DE BARCELONA
17 juny - 31 juliol

El Grec Festival de Barcelona mira cap  

a França com van fer, en tants moments de la 

nostra història recent, els creadors catalans. 

Avui, la vida cultural barcelonina és molt 

més rica i estimulant que fa un segle, quan 

Picasso, Miró o Casas buscaven la inspiració 

pels carrers de París, però, com aleshores, 

França continua sent un focus potentíssim 

de cultura i creació. Ho demostren els autors, 

directors, coreògrafs i actors que formen part 

del Panorama França d’enguany.

panorama
FranÇa

bcn.cat/grec

panorama FranÇa

InFormaCIÓ I VEnDa D’EnTraDES

TIquET ramblES
Palau de la Virreina (Rambla, 99)
Horari: de dilluns a diumenge, de 10 a 20.30 h
Informació: 93 316 10 00 - Taquilles: 93 316 11 11

wEb DEl GrEC 2011 FESTIVal DE barCElona
www. bcn.cat/grec 

010 barCElona InFormaCIÓ

TEl-EnTraDa 
Telèfon: 902 10 12 12
Internet: www.telentrada.com
Oficines de Catalunya Caixa
Horari: de dilluns a divendres, de 8.15 a 14.30 h
Barcelona-Diagonal: Aribau, 212
Barcelona - Gal·la Placídia: pl. Gal·la Placídia, 22
Barcelona - La Pedrera: Provença, 296-298

SErVICaIxa
www.servicaixa.com

TaquIllES DElS ESpaIS D’aCTuaCIÓ
Una hora abans de començar l’espectacle

Al telèfon 93 316 10 00 us informaran i us 
aconsellaran sobre l’accessibilitat als espais

Missatges de text curt al telèfon 93 317 14 16

ConSulTEu DESCompTES, ConDICIonS  
I ExCEpCIonS a: 
www.bcn.cat/grec

restaurant del Teatre Grec 
Reserves 663 762 035, de 17 a 00 h
restaurantgrec@sifo.es

FunDaCIÓ anTonI TàpIES
23 juliol; 19 h; 5 €

VarIaTIonS  
pour unE porTE  
ET un SoupIr
pIErrE HEnry / bCn216

TEaTrE llIurE monTjuïC 
- ESpaI llIurE
12 i 13 juliol; 20.30 h; entrada 
lliure, aforament limitat

Galop arrIèrE
un FIlm DE barTabaS

AMB CARLOs GóMEz

Pierre Henry és un dels màxims exponents de la música concreta, 
que resulta d’enregistrar, tallar i superposar sons per tal de formar 
estructures musicals complexes. En aquesta peça utilitza els sons 
produïts per una porta, una boca humana i un instrument anomenat 
flexató.

Film en francès sobretitulat en català

Complementant l’espectacle El centaure i l’animal, s’exhibeix una pel-
lícula en el qual Bartabas evoca la seva carrera sobre l’escenari i la 
trajectòria del Théâtre zingaro.
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PROveïDORS OfICIALS

 

 

 

mITJÀ De COmUNICACIÓ PATROCINADOR PRINCIPAL

 

 

 

mITJANS De COmUNICACIÓ PATROCINADORS OfICIALS

 

 

 

mITJÀ De COmUNICACIÓ ASSOCIAT 

 

 

 

mITJANS De COmUNICACIÓ COL·LAbORADORS

 

 

 

INSTITUCIONS COL·LAbORADOReS

BARCELONA
GARDEL

BUENOS AIRES
Homenaje al Tango

Amb la col·laboració de:
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Sala aTrIum
29 juny - 24 juliol; dc.-ds. 21 h, 
dg. 19 h; 18 €

jaz
KoFFI KwaHulé

TEaTrE llIurE monTjuïC
14-17 juliol; 20.30 h; 30 €

El CEnTaurE  
I l’anImal
barTabaS /  
Ko murobuSHI

TEaTrE llIurE monTjuïC
30 juny - 3 juliol; 20.30 h; 30 €

I am THE wInD
jon FoSSE /  
SImon STEpHEnS 

mErCaT DE lES FlorS - 
Sala maC
15-18 juliol; 21 h; 22 €

ESpEranT GoDoT
SamuEl bECKETT

muSEu pICaSSo
4-6 juliol; 21 h; 18 €

rEGlaS, uSoS y 
CoSTumbrES  
En la SoCIEDaD 
moDErna 
jEan-luC laGarCE

TEaTrE llIurE monTjuïC
25-26 de juny; 20.30 h; 25 €

un maGE En éTé
olIVIEr CaDIoT 

mErCaT DE lES FlorS - 
Sala om
2-4 juliol; 19 h; 18 €

lE pETIT  
CHapEron rouGE
joël pommEraT

TEaTrE llIurE monTjuïC
19-20 de juny; 20.30 h; 25 €

la ToSSuDErIa
raFaEl SprEGElburD 

mErCaT DE lES FlorS -  
Sala maC
18-20 de juny; 21 h; 30 €

unE FlûTE  
EnCHanTéE
wolFGanG amaDEuS 
mozarT

DIRECCIó: PETER BROOk
AMB LEILA BEnHAMzA, PATRICk BOLLEIRE,  
jEAn-CHRIsTOPHE BORn, AnTOnIO FIGUEROA,  
VIRGILE FRAnnAIs, BETsABéE HAAs I AGnIEszkA sLAwInskA 
(CAnTAnTs), wILLIAM nADyLAM I ABDOU OUOLOGUEM (ACTORs) 
I MATAn PORAT (PIAnO)
Espectacle en francès i alemany sobretitulat en català 

nascut a Anglaterra però estretament lligat a l’escena francesa, Peter 
Brook és un dels grans noms del teatre europeu. En aquest muntatge 
presenta una versió de l’òpera de Mozart on canvia l’orquestra per 
un piano i incorpora intèrprets joves i creïbles per tal de recuperar el 
caràcter teatral de la història.

DIRECCIó: RAIMOn MOLIns
AMB TxELL MAnyOsEs I MIREIA TRIAs
Espectacle en català

Un dramaturg de Costa d’Ivori format a París ens presenta un mo-
nòleg interpretat per dues actrius que té l’estructura d’una peça de 
jazz. La protagonista és una dona que ens parla d’un món urbà ple de 
violència i animalitat on, tot i això, també hi cap la bellesa.

DIRECCIó: BARTABAs
AMB kO MUROBUsHI
Espectacle en català

Un geni del teatre que ha portat els cavalls a l’escenari. Un mestre 
de buto- que va fer aixecar els espectadors de la butaca el passat 
Grec 2010... són els protagonistes d’una peça on home i equí es con-
fonen per esdevenir... centaure.

mErCaT DE lES FlorS - 
Sala maC
4-6 juliol; 21.30 h; 28 €

CErClES/FICTIonS
joël pommEraT

DIRECCIó: jOëL POMMERAT
AMB jACOB AHREnD, sAADIA BEnTAïEB, AGnès BERTHOn, 
GILBERT BEUGnIOT, sERGE LARIVIèRE, FRéDéRIC LAUREnT, 
RUTH OLAIzOLA I DOMInIqUE TACk
Espectacle en francès sobretitulat en català

Històries i personatges basats en experiències de l’autor i director, 
explicades d’una manera poc habitual. Els actors se situen en el cen-
tre d’un cercle format pel públic, de manera que cada espectador veu 
l’obra des d’un punt de vista únic i personal.

TEaTrE naCIonal  
DE CaTalunya
30 de juny - 3 juliol; dj.-dv.  
20 h, ds. 21.30 h, dg. 18 h; 
16,50-33 €

oCTopuS
pHIlIppE DECouFlé

POsADA En EsCEnA I COREOGRAFIEs: PHILIPPE DECOUFLé
AMB FLAVIEn BERnEzET, ALExAnDRE CAsTREs, MERITxELL 
CHECA EsTEBAn, AsHLEy CHEn, CLéMEnCE GALLIARD, sEAn 
PATRICk MOMBRUnO, ALExAnDRA nAUDET I ALICE ROLAnD

La bellesa és el fil conductor d’un espectacle protagonitzat per vuit 
ballarins, tants com potes té un pop. Les coreografies que interpre-
ten, a cavall entre la senzillesa i el refinament, disposen de música 
en viu del grup de rock etnicoexperimental nosfell.

DIRECCIó: PATRICE CHéREAU
AMB TOM BROOkE I jACk LAskEy
Espectacle en anglès sobretitulat en català 

Patrice Chéreau posa en escena la versió anglesa d’una peça d’un dels 
més coneguts autors noruecs contemporanis. Es tracta d’una metà-
fora de les eternes batalles que afronten els éssers humans a partir 
de la història de dos amics que surten a fer una passejada en barca i 
s’enfronten a una forta tempesta.

DIRECCIó: jOAn OLLé
AMB jOAn AnGUERA, IVAn BEnET I EnRIC MAjó, EnTRE D’ALTREs
Espectacle en català

Beckett va escriure algunes de les seves obres en francès, entre elles 
aquesta peça que és tot un clàssic del teatre contemporani. Vladimir 
i Estragon esperen i esperen l’arribada de Godot i ens demostren que 
la vida no és sinó el temps que passa mentre esperem alguna cosa.

DIRECCIó: ROBERTO ROMEI
AMB LInA LAMBERT
Espectacle en castellà

L’autor contemporani més representat a França va escriure el 1993 
aquesta crítica a una societat plena de regulacions. Per fer-ho, va 
partir d’un conegut manual de bones maneres escrit al segle xix. 

DIRECCIó: LUDOVIC LAGARDE
AMB LAUREnT POITREnAUx
Espectacle en francès sobretitulat en català

L’Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique de París 
ha creat un univers sonor suggeridor per a aquest monòleg, on un 
únic personatge recrea tota mena de personatges i situacions.

DIRECCIó: jOëL POMMERAT
AMB LUDOVIC MOLIèRE, IsABELLE RIVOAL  
I MURIELLE MARTInELLI
Espectacle en francès, sobretitulat en català

El públic barceloní ja ha tingut l’oportunitat de gaudir de les atmos-
feres poètiques i misterioses del dramaturg i director francès joël 
Pommerat, que ara recrea el conte clàssic La caputxeta vermella po-
sant l’accent en l’ambivalència d’un món natural tan fascinant com 
perillós. Per a tota la família.

mErCaT DE lES FlorS - 
Sala om
29-30 juny; 20 h; 22 €

SanS objET
aurélIEn bory /  
CompaGnIE 111

COnCEPCIó, EsCEnOGRAFIA I POsADA En EsCEnA:  
AURéLIEn BORy
AMB OLIVIER ALEnDA I OLIVIER BOyER

Pot un robot industrial dels anys setanta ser un dels protagonistes 
d’un espectacle de dansa? Aurélien Bory creu que sí, especialment 
si es tracta de mostrar a l’espectador que les màquines s’humanit-
zen mentre els homes es robotitzen. 

POsADA En EsCEnA: MARCIAL DI FOnzO BO / ELIsE VIGIER
AMB jUDITH CHEMLA, jOnATHAn COHEn, MARCIAL DI FOnzO BO, 
sOL EsPECHE, PIERRE MAILLET, FELIx POns,  
CLéMEnT sIBOny I ELIsE VIGIER
Espectacle en francès, català i castellà sobretitulat en català

Com el seu admirat Copi, Marcial Di Fonzo Bo és un argentí amb les arrels
teatrals ben enfonsades a França. Amb Elise Vigier posa en escena una
obra de Rafael spregelburd sobre un comissari que, durant la Guerra Civil Es-
panyola, inventa una llengua universal que ha d’impossibilitar qualsevol dissi-
dència.
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