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Com arriba a bressolar-nos, el silenci ritmat.
Escoltem-ne el cant, escoltem com batega  

la nostra sang fosca, escoltem 
com batega el pols profund d’Àfrica  

en la boira dels pobles perduts.

Nit de Sine (fragment), de Léopold Sedar Senghor,  
traducció de Núria Busquet

Ara l’hivern del nostre deshonor
s’ha convertit en gloriós estiu
amb aquest sol de York, i tots els núvols
que havien enfosquit la nostra casa
jeuen colgats al fons de l’oceà.

Ricard III (Acte I) de W. Shakespeare,  
traducció de Joan Sellent
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Un Grec, MOLT A PROP

Després d’una edició que va estar marcada per la covid, el Festival d’Estiu 
de Barcelona vol ser una explosió de llum i d’optimisme i guanyar terreny 
per a la cultura. I ho fa amb una edició més llarga que, mantenint la cen-
tralitat del Grec Montjuïc, fa créixer l’oferta del Grec Ciutat per tal de donar 
suport a les sales, les companyies, el talent i la creació locals, l’autoria, les 
dramatúrgies contemporànies i els nous llenguatges i amb especial atenció 
a les propostes liderades per dones. 

Des del diumenge 27 de juny i fins al 31 de juliol, el Grec 2021 acollirà prop 
d’un centenar de propostes en 40 espais de la ciutat de Barcelona amb al-
gunes reprogramacions de 2020 que començaran ja a partir del 10 de juny 
i 28 activitats paral·leles en 20 espais més.

Aquest Grec 2021 és un gran festival que vol reflectir la potència de la cre-
ativitat escènica de Barcelona i que aposta per donar suport al sector fent 
que més de la meitat dels espectacles programats siguin coproduccions.

Alfred Mauve
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Amb Àfrica MOLT A PROP

En el periple al voltant del món que va emprendre el 2017 i amb Àfrica com 
a inspiració, el festival allunya la seva mirada de l’exotisme o el folklorisme 
que de vegades acompanyen l’occidental quan es passeja per les cultures 
d’aquest continent. D’aquesta manera, el Grec 2021 fixa la seva atenció en 
l’Àfrica barcelonina, la que tenim a tocar, i escolta tant els africans que viuen 
a Catalunya com els afrodescendents. 

Aquesta voluntat queda ja reflectida en l’espectacle que inaugurarà, el 27 de 
juny, el Grec 2021: l’adaptació teatral de la novel·la Carrer Robadors de Mathias 
Enard, dirigida per Julio Manrique i amb un repartiment d’actors joves que 
mostren una part de la diversitat cultural de Barcelona: àrab, catalana i cas-
tellana. Carrer Robadors narra el viatge d’aventures i aprenentatge d’un jove 
des del Magrib de les primaveres àrabs fins a una Barcelona convulsa que 
viu els dies del 15M.

Carrer Robadors és la perfecta síntesi del que vol ser el Grec 2021. L’especta-
cle parla del continent des de la seva pròpia mirada i construeix el seu relat 
a partir del talent local: tant dels creadors reconeguts i habituals als nostres 
escenaris com d’aquells creadors i artistes amb arrels africanes. 

Sophie Garcia
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Tot i les dificultats, el viatge del Grec 2021 no renunciarà a la presència de la 
creació internacional, amb propostes que ens arriben del continent africà 
i d’altres, desenvolupades als escenaris europeus. Aquesta nòmina inclou 
noms tan destacats com els de Peter Brook, Brett Bailey, Fatoumata Diawara, 
Serge Aimé Coulibaly, Gregory Maqoma, Germaine Acogny, el Groupe Acro-
batique de Tanger, junt amb els de creadors per descobrir com Mohamed 
El Khatib, Qudus Onikeku, Nadia Begrué, Junior Mthombeni, Nacera Belaza, 
Hotel Europa o Steven Cohen.

Una altra de les característiques del festival d’enguany és que molts dels 
projectes internacionals tenen un component més profund, s’inspiren i es 
creen a Barcelona, i dialoguen amb el talent local. Així, a més dels ja citats, 
cal destacar projectes com els de Trio da Kali en música, el de Didier Ruiz en 
teatre i memòria o Afropolis de Qudus Onikeku, un jove creador de Lagos 
que farà una estada de quasi tres setmanes per treballar amb artistes locals. 
En aquesta mateixa línia d’aprofundir la relació d’artistes internacionals amb 
la ciutat destaquem dos projectes molt especials amb creadors europeus: 
Jan Lauwers, que estrena a Barcelona la nova obra amb equip mixt català 
i flamenc, i Rimini Protokoll, que creen al CCCB la seva proposta escènica/
instal·lativa.

Thomas Dorn
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La mirada sobre Àfrica no només planejarà sobre la majoria de les propostes 
del Grec Montjuïc (la programació radicada a la muntanya i amb curadoria 
del festival), sinó que també serà present a les produccions del Grec Ciutat. 
Destaquem Annobón, Parole due d’Odile Sankara, Combat de negre i de 
gossos, i en el marc de la creació feta per africans i afrodescendents les repo-
sicions d’espectacles rellevants com No es país para negras, El percusionista 
o P.A.U. (Paisatges als ulls).

Aquest també serà l’eix d’un conjunt d’activitats paral·leles que volen donar 
a conèixer la realitat del continent i travar complicitats amb artistes i entitats 
socials que hi treballen així com contribuir a canviar la nostra mirada cap a 
aquest territori vell però ple de vitalitat. 

Destaquem en especial el cicle de debats sobre Creació, colonialitat i racis-
me, pensat per Tània Adam, i els programes radiofònics que farem des de 
l’estudi de la Rambla en col·laboració amb la Xarxa de Ràdios comunitàries 
sobre la música africana jove que es fa a Barcelona.

El cinema agafa protagonisme amb el cicle sobre Peter Brook, la col·labora-
ció amb el festival de cinema africà Wallay! i les pel·lícules i concerts a Sala 
Montjuïc.

Philippe Vialatte
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MOLT A PROP de la creació local

Després de la precarietat a què ha condemnat la covid el sector cultural de 
la ciutat, el Grec 2021 fa una aposta decidida per convidar els i les barcelo-
nines a estar molt a prop de la creació local. Per aquesta raó seran més els  
i les artistes que participaran en aquesta edició, i també les sales de teatre 
(una trentena d’espais a la ciutat a més dels localitzats al Grec Montjuïc) que 
hi formaran part.

El pes de les companyies és cada cop més gran, amb coproduccions amb 
Sixto Paz, Les Impuxibles, Indi Gest, GN|MC (Guy Nader i Maria Campos), 
Cia. Jesús Rubio Gamo, Cia. La Línea, el circ de l’Ateneu de 9 Barris, Rhum 
& Cia, Quim Girón/Moon Ribas, La Bu Teatre, companyia de circ “eia”, Antes 
Collado, La Peleona, Xavier Bobés i Enric Montefusco, LAminimAL, T de 
Teatre, Iniciativa Sexual Femenina, Park Keito, Emília Gargot, etc. La Petita 
Malumaluga, Zum-Zum teatre, Teatre al detall o Xiula i The Penguins són les 
apostes dins de la programació per a tots els públics.

La llista d’altres noms de directors reconeguts és llarga i extensa com Josep 
Maria Mestres, Jordi Prat i Coll, Iván Benet, Roberto Romei, Pep Tosar, Marc 
Chornet, José Corbacho. En música, grans concerts al Teatre Grec de grups 
que no hi havien actuat mai: Sopa de Cabra, Love of Lesbian i Rodrigo Cuevas. 

Però el talent local al qual el Grec 2021 prestarà especial atenció serà al de 
les dones creadores (siguin dramaturgues, directores o músiques), aquest és 
el cas d’Angelica Liddell, María Pagés, Buika, Sílvia Ferrando, Queralt Riera, 
Virgínia Sánchez, Silvia Batet, Pepa Plana, Aïda Colmenero Dïaz, Ada Vilaró, 
Marta Galán, Juana Dolores o Sol Picó; destaquem dos programes especials, 
el cicle dones creadores a l’Auditori (Tanit Plana, Alba Pujol o Marina Herlop) 
o els concerts de Veus al BARTS pels quals passaran, per exemple, The Sey 
Sisters, Tarta Relena o Lídia Pujol a més de dues bombes internacionals, 
Bokanté i Imany.
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‘Creació i museus’, MOLT A PROP

Dintre de Grec Ciutat, cal destacar també la programació que tindrà lloc 
en els museus (CCCB, MACBA, Etnològic, Ciències... en la quarta edició del 
programa Creació i museus). Enguany tres propostes es presenten com a 
evolució de projectes: la de Ferran Utzet, Azkona&Toloza i el procés creatiu 
d’El Conde de Torrefiel al MACBA.

En altres equipaments públics (Teatre Nacional, Auditori i Palau de la Músi-
ca) hi trobarem apostes com la instal·lació performativa que ja hem comen-
tat de Rimini Protokoll (CCCB), la producció de Jan Lauwers sobre tragèdies 
de Shakespeare (TNC) i la dansa de Gregory Maqoma amb el Cor Jove de 
l’Orfeó Català. Volem fer una menció especial a la impactant instal·lació de 
Dries Verhoeven, Paisatges culpables, que es podrà veure al Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya dins el seu programa d’exposicions i activitats sobre 
la Guerra Civil, l’art, el conflicte i la memòria.

Willem Popelier
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MOLT A PROP del Grec 2020

L’edició del Grec 2021 recuperarà també una desena d’espectacles que van 
quedar ajornats l’edició passada: La casa de los espíritus, dirigida per Carme 
Portaceli, que es veurà al Teatre Grec; Pedro Páramo, dirigida per Mario Gas; 
La gavina, d’Àlex Rigola; L’habitació blanca, amb text de Josep Maria Miró i 
direcció de Lautaro Perotti; Sílvia Pérez Cruz dirigida per Pablo Messiez; o Una 
galaxia de luciérnagas d’Aina Tur. 

Igor Cortadellas
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Tampoc va poder arribar a Barcelona la nova creació de Dimitris Papaioan-
nou, que veurem enguany emmarcada en una gira mundial impressionant.  
I també ens visitarà Omara Portuondo, protagonista de l’únic concert anul·lat 
de la programació del 2020 i que no va poder entrar en la secció De Grec a 
Grec. I si Omara és la veu de l’experiència, la de la joventut de Cuba arribarà 
amb l’explosiu concert de Cimafunk.
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Recuperar aquestes produccions que encara no s’han pogut veure és un dels 
motius pels quals el Grec 2021 ha experimentat un creixement de propostes 
sense incrementar el seu pressupost. El pressupost de 2021 es manté en 
3,3 milions d’euros, ja que algunes de les produccions programades van ser 
produïdes amb una partida de 220.000 euros del pressupost de l’any pas-
sat (en aquell moment no es van poder estrenar i es rescaten ara). En total, 
el Grec 2021 destinarà 900.000 euros a coproduccions. 

Una altra novetat d’aquest Grec és que la plaça Margarida Xirgu deixarà de 
ser un lloc per als cotxes (a canvi, s’ha arribat a un acord amb BSM per es-
tablir una tarifa Grec als seus aparcaments) i passarà a ser un espai dedicat 
a la restauració organitzat per restauradors del Poble-sec. 

Hassan Hajjaj
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MOLT A PROP i molt segur

El Grec 2021 aspira a obrir el 70% del seu aforament però ara posa a la venda 
el 50 % d’entrades amb la intenció de poder augmentar aquesta xifra abans 
de l’inici del festival. Es mantindran vigents els protocols sanitaris que es 
van posar en marxa l’any passat per controlar la covid i que comportaran, 
entre d’altres, mesures per regular els accessos i sortides dels seus equipa-
ments. Aquestes mesures s’aniran modificant per adaptar-se a aquelles que 
en cada moment ordenin les autoritats sanitàries.

Amb entrades, MOLT A PROP

Com en edicions anteriors, el festival mantindrà la seva política de descomp-
tes que permetrà aconseguir importants rebaixes: pack tres entrades, amb 
un 30% de descompte; cinc entrades amb un 50%...; menors de 30 anys, preu 
fix de 15 euros; majors de 60 anys i aturats, 25%; o usuaris de la Targeta Rosa, 
50%... A aquests descomptes se suma un de nou del 35% que serà aplicable 
per a espectacles familiars a aquells nuclis familiars d’entre 2 i 4 membres.

El Bonus Cultura se suma a la política de descomptes del festival. Aquest 
bonus es pot adquirir per un valor de 20 o 30 euros (als quals s’afegeix 1 euro 
en concepte de despeses de gestió) dels quals l’usuari paga el 75% i l’Ajun-
tament de Barcelona hi afegeix el 25% restant. El Bonus Cultura només es 
podrà utilitzar en les entrades del Grec ciutat.

En les sales de venda pròpia per cada dues entrades adquirides –que con-
formaran una bombolla–, hi haurà una butaca buida a banda i banda. En el 
cas dels espectacles familiars i del Teatre Grec (a l’aire lliure), les bombolles 
podran ser de fins a 4 persones.

Els espectadors podran gaudir també d’alguns espectacles del festival des 
de casa. S’ha arribat a un acord amb Betevé per retransmetre fins a 10 es-
pectacles per televisió i en línia. 
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45A EDICIÓ DEL GREC 2021 EN XIFRES

98 espectacles

 49 Grec Montjuïc

 49 Grec Ciutat

103.673 entrades a la venda (50% aforament) 

  39.268 entrades Grec Montjuïc 

  64.405 entrades Grec Ciutat 

Espectacles per gènere

38 teatre, 22 música, 16 escena híbrida, 14 dansa, 6 circ, 2 cinema

37 espais/sales implicats en espectacles 

10 espectacles posposats i/o reprogramats 

49 coproduccions, d’aquestes 6 internacionals 

28 propostes internacionals 

7 espectacles recomanats per a públic familiar

29 espectacles recomanats per a públic jove

54 espectacles amb presència de dones amb rol de direcció (55%)

8 tipologies d’activitats paral·leles amb més de 26 activitats  
repartides en més de 20 espais de la ciutat



PATROCINADORS

MITJANS DE COMUNICACIÓ PATROCINADORS I COL·LABORADORS

www.festivalgrec.barcelona
Grec.Festival.Barcelona  

grecfestivalbcn
#GrecFestival

¨

VENDA D’ENTRADES

TAQUILLES DE L’OFICINA CIUTADANA DE CULTURA  
(antiga Tiquet Rambles)
Palau de la Virreina (La Rambla, 99)
De dilluns a diumenge, de 10 a 20.30 h
Tel. 933 161 111

COL·LABORADORS


