
 

 

 

Grec en Obert, un festival que 
s’obre a nous canals 

 

 

● El Grec en Obert oferirà la seva activitat en paral·lel al Grec Festival, 
durant el mes de juliol 

● Aplegarà propostes en diferents formats, des de presencials a 
retransmissions en directe o propostes creades expressament per ser 
emeses en línia, podcasts radiofònics, passejades per la ciutat, 
converses, lectures... 

● Prop d’una quarantena de propostes s’apleguen sota cinc paraigües: 
Connexions llatinoamericanes, Fila zero, Grec a peu, Grec converses i 
Grec professional 
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El Grec, aquesta edició, no només succeeix al juliol i als teatres. La situació provocada per 
la covid ha obligat el festival a ampliar les seves dates i buscar nous espais per arribar als 
espectadors. Així al Grec Festival, la programació que durant el mes de juliol tindrà lloc a 
diferents espais de la ciutat amb especial atenció als de la muntanya de Montjuïc, se suma 
De Grec a Grec, que perllongarà l’activitat del festival fins a l’estiu del 2021, i Grec en 
Obert, que trasllada les seves propostes a nous espais, els digitals, els de les ones i també 
el de racons de la ciutat que hauran de ser passejats. 

 

El Grec en Obert oferirà la seva activitat en paral·lel al Grec Festival, durant el mes de 
juliol. Aplegarà propostes en diferents formats, des de retransmissions en directe dels 
espectacles del Grec Festival a través de les xarxes o per ràdio o televisió a propostes 
creades expressament per ser emeses en línia, podcasts radiofònics, passejades per la 
ciutat, converses, lectures dramatitzades, etc. 

 

Aquestes propostes, prop de la quarantena, s’apleguen sota cinc paraigües:  

● Connexions llatinoamericanes. Donarà a conèixer la realitat escènica 
llatinoamericana, que és la zona que el Grec visita  aquest any. Inclou la presència 
de figures com Daniel Veronese (Argentina), Gabriel Calderón i Manuela Infante 
(Xile) o Los Colochos (Mèxic) i col·laboracions amb sales com Timbre 4 de Buenos 
Aires o el Festival Santiago a Mil. 

● Fila zero. Acollirà, en diversos formats, el procés de creació d’alguns espectacles 
que es presenten a la secció De Grec a Grec com ara El màgic d’Oz, dirigida per 
David Selvas i Marc Artigau en versió spotify. L’obrador de la Becket estarà dedicat 
a la dramatúrgia de les distàncies i La Perla 29 oferirà butaques virtuals per 
l’espectacle Assedegats de Wadji Mouawad. També encabirà propostes més 
innovadores com Sodoma, de Roger Bernat i Núria Martínez-Vernis, que durarà 24 
hores i succeirà en la xarxa. A més hi haurà retransmissions en directe i 
enregistrament d’espectacles. 
 

● Grec a peu. Passejades amb suport de podcasts o espectacles convertits en 
passeig; alguns d’ells organitzats per Casa Amèrica Catalunya o d’altres en format 
familiar. 

 
● Grec converses. Organitzades amb diferents agents de la ciutat i en diferents 

formats com, per exemple, el Poeta de Guàrdia coordinat per Andreu Gomila, 
Josep Pedrals i Martí Sales. 

 
● Grec professional. Activitats dissenyades per al sector, en particular les trobades 

professionals internacionals, aquest cop online. 
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CONNEXIONS LLATINOAMERICANES  
 
VERONESE, CREADOR 
DANIEL VERONESE 
Trobada triple amb un dels directors i dramaturgs més aplaudits d'Argentina gràcies a la 
complicitat de la sala Timbre 4 de Buenos Aires, des d'on podrem veure un muntatge 
teatral, participar en una trobada amb el director i veure un assaig. 

 Fitxa artística i resum web 

  Sobre Veronese Creador 

 Sobre Daniel Veronese 

 Sobre Timbre 4  

   Carpeta de fotos i vídeos 

 
CONVERSATORIOS AMB XILE  
GUILLERMO CALDERÓN, MANUELA INFANTE Y OTROS  
Amb la complicitat del festival Santiago a Mil, dos directors que havien de presentar 
muntatges al Grec 2020 ofereixen una mostra del seu treball en una proposta que es 
complementa amb xerrades i trobades amb alguns pensadors xilens. 

 Fitxa artística i resum web 

 Sobre Guillermo Calderón  
Sobre Guillermo Calderón  
Sobre Manuela Infante  
 

 Sobre Santiago a Mil  

   Carpeta de fotos i vídeos 

 
EXPLORÉ EL JARDÍN DE LOS CÁRPATOS  
JOSÉ Y SUS HERMANAS 
Presentació del work in progress d’un dispositiu escènic híbrid on la realitat i el món digital 
es combinen més que mai, contribuint a crear un relat diferent sobre el turisme. En el 
procés de creació hi han col·laborat des del director escènic xilè Marcos Layera fins a 
l'artista audiovisual Albert Capó 

 Fitxa artística i resum web 

 Sobre José y sus hermanas  

 Sobre Marcos Layera i La Re-sentida  

   Carpeta de fotos i vídeos 

https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/veronese-creador
https://www.timbre4.com/generos/67-1-experiencias-veronese.html
https://www.barcelona.cat/grec/es/blog/daniel-veronese-pasado-presente-y-chejov
https://www.barcelona.cat/grec/ca/bloc/timbre-4-o-com-es-crea-un-petit-gran-teatre
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/fc76ec36-29f6-4680-8626-d525287fbd28
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/conversatorios-amb-xile
https://dramatologia.com/guillermo-calderon/
https://www.fundacionteatroamil.cl/noticias-2019/guillermo-calder%C3%B3n-y-su-obra-b-hay-un-inter%C3%A9s-por-entender-la-violencia-y-ubicarla-en-un-contexto/
https://www.fundacionteatroamil.cl/articulos/el-a%C3%B1o-de-manuela-infante/
https://www.barcelona.cat/grec/es/blog/santiago-mil-la-vanguardia-latinoamericana
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/fc76ec36-29f6-4680-8626-d525287fbd28
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/explore-el-jardin-de-los-carpatos
https://www.joseysushermanas.com/
https://culturizarte.cl/los-10-anos-de-la-re-sentida-marco-layera-es-bueno-mirarse-al-espejo-porque-todos-nos-creemos-buenas-personas/
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/fc76ec36-29f6-4680-8626-d525287fbd28
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GREC DE PROXIMITAT / DIÀLEGS AMB L'AMÈRICA LLATINA 

Deu sales de proximitat de Barcelona han hagut de suspendre espectacles programats al 
Grec, però impulsen, mitjançant un espai virtual, un seguit d'accions que els permetrà 
mantenir la participació al festival amb propostes vinculades a l'Amèrica Llatina.  

 Fitxa artística i resum web 

 Carpeta de fotos i vídeos 

 
EL APELLIDO COMIENZA CONMIGO 
CHASKA MORI  / LA BADABADOC 
Una peça audiovisual que va néixer com un projecte documental, va acabar convertida en 
muntatge teatral i, ara, retorna als orígens. Al Perú d'avui, justícia i injustícia, legalitat i 
il·legalitat són molt més a prop del que ens podríem pensar. 

 Fitxa artística i resum web 

 Sobre El apellido comienza conmigo  

   Carpeta de fotos i vídeos 

 
BITÁCORA DE IDA Y VUELTA (VERSIÓ DE RÀDIO TEATRE) 
FELIPE CABEZAS - PERE CABARET / SALA FÈNIX 
Una mirada cabaretera i musical a la vida de Miguel de Molina, cantant malagueny exiliat a 
Argentina des del 1941, que també parla de la relació entre les dues ribes de l'Atlàntic. 
Humor, música i cafè-teatre en un muntatge de ràdio teatre convertit en podcasts. 

 Fitxa artística i resum web 

   Carpeta de fotos i vídeos 

 
TRÁNSITOS 
MARIANA PERCOVICH - DAVID TEIXIDÓ / TEATRE LA GLEVA 
Com es viu una identitat trans a Barcelona, Buenos Aires i Montevideo? Ho sabrem durant 
la lectura en directe d'una peça teatral que explora les identitats sexuals mentre teixeix una 
xarxa de complicitats a banda i banda de l’Atlàntic. 

 Fitxa artística i resum web 

 Sobre Mariana Percovich  

Sobre David Teixidó  

   Carpeta de fotos i vídeos 

 

 
 

https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/grec-de-proximitat
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/fc76ec36-29f6-4680-8626-d525287fbd28
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/el-apellido-comienza-conmigo-0
https://www.santiagoamil.cl/en/obras-2020/el-apellido-comienza-conmigo/
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/fc76ec36-29f6-4680-8626-d525287fbd28
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/bitacora-de-ida-y-vuelta-versio-de-radioteatre
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/fc76ec36-29f6-4680-8626-d525287fbd28
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/transitos-0
https://comedianacional.montevideo.gub.uy/node/191
https://www.institutdelteatre.cat/ca/itimpulsa/graduatsigraduades/talentit/catalegprofessionalinfo/catalegprofessionalrecurs/id347/teixido-david.htm
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/fc76ec36-29f6-4680-8626-d525287fbd28
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UNA GALAXIA DE LUCIÉRNAGAS 
AINA TUR / EL MALDÀ 
Lectura en streaming d'un monòleg d’Aina Tur dedicat a tothom que viu en aquelles zones 
del món on no arriba la justícia i on una mort val tan poc com una vida. El text neix d'una 
experiència viscuda per l’autora i directora a Llatinoamèrica 

 Fitxa artística i resum web 

 Sobre Aina Tur  

   Carpeta de fotos i vídeos 

 
L’ANTIC TEATRE AL GREC 2020: JORNADES ANTIFEIXISTES 
L'Antic Teatre, un espai dedicat a les propostes més arriscades, contemporànies i crítiques 
de la cartellera, se centra enguany en la lluita antifeixista i antiracista, i denuncia 
l’avançament de l’ultradreta. 

 Fitxa artística i resum web 

   Carpeta de fotos i vídeos 

 
CHARLA CON LOS COLOCHOS TEATRO 
Una compañía de teatro que parte del imaginario mexicano para proyectar una mirada 
nueva sobre los grandes clásicos del teatro habla sobre sus métodos de trabajo en una 
charla-exposición en formato virtual. 

 Fitxa artística i resum web 

 Sobre Los Colochos  

   Carpeta de fotos i vídeos 

  

https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/una-galaxia-de-luciernagas-0
https://www.catalandrama.cat/es/autor/aina-tur/
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/fc76ec36-29f6-4680-8626-d525287fbd28
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/lantic-teatre-al-grec-2020-jornades-antifeixistes
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/fc76ec36-29f6-4680-8626-d525287fbd28
https://yourszene.com/companies/los-colochos?locale=es
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/fc76ec36-29f6-4680-8626-d525287fbd28
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FILA ZERO 
 
XV OBRADOR D'ESTIU: SALA BECKETT 

Lectures dramatitzades 
Alguns muntatges que no es podran veure aquest estiu al Grec Festival de Barcelona 
s'acosten als espectadors i espectadores en forma de lectures dramatitzades, igual que 
una mostra de nova autoria catalana protagonitzada per cinc autors i autores. 

 Fitxa artística i resum web 

  

Els gossos, de Nelson Valente 

 Sobre l'espectacles 'Els gossos' a 'De Grec a Grec' 

  Carpeta de fotos i vídeos 

 

Història d'un senglar, de Gabriel Calderón 

 Sobre l'espectacle 'Història d'un senglar' a 'De grec a Grec' 

  Carpeta de fotos i vídeos 

 

Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Adaptació de Pau Miró 

 Sobre 'Pedro Páramo' a 'De Grec a Grec' 

  Carpeta de fotos i vídeos 

 

El combat del segle, de Denise Duncan 

 Sobre 'El combat del segle' a 'De Grec a Grec' 

  Carpeta de fotos i vídeos 

 

Nova autoria catalana 

Idoti Iranti, d’Eu Manzanares 
94 minuts, de Sílvia Navarro 
No ens tornarem a veure, de Víctor Borràs 
Bisos blaus, de Roc Esquius 
Quan estigui lliure, de Xavi Buxeda 
 

http://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/xv-obrador-destiu-lectures-dramatitzades
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/els-gossos
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/e82e874c-5614-48da-a8f4-98087607d2c7
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/historia-dun-senglar
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/e82e874c-5614-48da-a8f4-98087607d2c7
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/pedro-paramo
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/e82e874c-5614-48da-a8f4-98087607d2c7
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/el-combat-del-segle
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/e82e874c-5614-48da-a8f4-98087607d2c7
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Taules rodones, converses virtuals i laboratori d'escriptura en viu 

Un dels principals objectius de l'Obrador és promoure la reflexió. I, enguany, tracten un 
tema de la màxima actualitat: la crisi de la covid-19. A més, proposen trobades virtuals 
amb autors llatinoamericans (Gabriel Calderón, Conchi León, Daniel Veroneses, Manuela 
Infante i Guillermo Calderón) i ens mostren el resultat d'un laboratori d'escriptura col·lectiva 
en viu al voltant de la intel·ligència  artificial. 

 Fitxa artística i resum web 

 
Cursos presencials i virtuals 

 
Nova edició d'aquest punt de trobada internacional per a la nova dramatúrgia 
contemporània, enguany amb una combinació de cursos presencials i d'altres de virtuals. 

 Fitxa artística i resum web 

 
 
EL MÀGIC D'OZ A SPOTIFY 
LA BRUTAL / MARC ARTIGAU 
Tres de les cançons que sonaran a l'obra:- Complicada, Sou especials i Sabates 
vermelles- es podran sentir a la plataforma musical Spotify. L’espectacle, dirigir per David 
Selvas, es veurà la pròxima temporada al Teatre Condal 

 Fitxa artística i resum web 

 Sobre ‘El màgic d’Oz’ a ‘De Grec a Grec’  
Sobre la posada en escena  
 

   Carpeta de fotos i vídeos 

 

 
ASSEDEGATS 
WAJDI MOUAWAD, BENOÎT VERMEULEN 
DIRECTOR: ORIOL BROGGI 
El muntatge que es presenta a la Biblioteca de Catalunya té un doble format, virtual i real, 
de manera que, tot i que a la sala hi haurà un públic reduït, es podrà veure també en 
streaming, gràcies a un equip audiovisual que interactuarà amb els i les intèrprets. 

 Fitxa artística i resum web 

 Sobre l’espectacle ‘Asssedegats’ a la Biblioteca de Catalunya  

   Carpeta de fotos i vídeos 
 
 

 

  

https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/xv-obrador-destiu-taules-rodones-converses-virtuals-i-laboratori-descriptura-en-viu
http://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/xv-obrador-destiu-cursos-presencials-i-virtuals
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/el-magic-doz-spotify
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/el-magic-doz
http://www.labrutal.com/obres/el-magic-doz/
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/e82e874c-5614-48da-a8f4-98087607d2c7
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/assedegats
http://www.laperla29.cat/portfolio/assedegats/
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/ed20502b-061e-49da-95c2-8a251e40ef30
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FROM STORY TO TALE 
ÇA MARCHE 
Un web convida nens i nenes de menys de 12 anys i persones de més de 65 a explicar-se 
històries i relats.  

 Fitxa artística i resum web 

 Sobre l’espectacle ‘Ça marche’  

  Carpeta de fotos i vídeos 

 
 
EL MACBA AL GREC  
LA INTRUSA / LALI AYGUADÉ / AMARANTA VELARDE / GUILLEM MONT DE PALOL I 
JORGE DUTOR 
El MACBA acull dues propostes performatives, però també dos espectacles de dansa 
reprogramats després de la suspensió del Dansa Quinzena Metropolitana.  

 Fitxa artística i resum web La Intrusa 
Fitxa artística i resum web Lali Aiguadé 
Fitxa artística i resum web Amaranta Velarde 
Fitxa artística i resum web Guillem Mont de Palol i Jorge Dutor 
 

 Sobre La Intrusa  
Sobre Lali Ayguadé  
Sobre Amaranta Velarde  
Sobre Guillem Mont de Palol i Jorge Dutor  

  Carpeta de fotos i vídeos 

 
 
DIMONIS (VERSIÓ ENREGISTRADA) 
CABOSANROQUE 
Versió enregistrada i en línia de la instal·lació Dimonis, que reprodueix un pis del barri de 
La Ribera on, a finals del segle XIX, mossèn Cinto Verdaguer assistia als exorcismes que 
s'hi practicaven. Hi col·laboren el poeta Enric Casasses, el cantaor Niño de Elche i la 
bailaora i coreògrafa Rocío Molina. 

 Fitxa artística i resum web 

 Sobre cabosanroque  

 Sobre Dimonis  
Sobre Dimonis al Grec Festival 
 

  Carpeta de fotos i vídeos 

 

 

 

https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/story-tale
http://www.fromstorytotale.com/
http://www.fromstorytotale.com/
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/ed20502b-061e-49da-95c2-8a251e40ef30
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/el-macba-al-grec-0
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/el-macba-al-grec
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/el-macba-al-grec-2
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/el-macba-al-grec-1
http://www.laintrusadanza.com/
http://www.laliayguade.com/
https://amarantavelarde.com/
http://www.montdedutor.com/bio_spa.html
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/ed20502b-061e-49da-95c2-8a251e40ef30
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/dimonis-versio-enregistrada
http://www.cabosanroque.com/us.php
http://www.cabosanroque.com/projecte.php?v=44
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/dimonis
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/615cc17c-592f-4a0e-99be-51fd4ccf98a9
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EL GREC, A BETEVÉ 

betevé, la televisió oficial del festival, té prevista la retransmissió de prop d’una quinzena 
de propostes del festival. 

          Fitxa artística i resum web 

NO PASSA CADA DIA QUE ALGÚ ENS NECESSITI (EMISSIÓ RADIOFÒNICA PER 
CATALUNYA RÀDIO) 
Catalunya Ràdio emetrà en diferit la funció que dirigeix Carme Portaceli en el Teatre Grec. 

 Fitxa artística i resum web 

 Sobre No pasa cada día que algú ens necessiti 

   Carpeta de fotos i vídeos 

 
 
SODOMA.CAT 120 JORNADES DINS 
Escriptores d’Amèrica Llatina i la Península es tanquen en una sala de xat per endinsar-se 
durant 12 hores ininterrompudes en Les 120 jornades de Sodoma.  

 Fitxa artística i resum web 

 Sobre Sodoma 

 Carpeta de fotos i vídeos 

  

https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/el-grec-beteve
https://continguts-www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/no-passa-cada-dia-que-algu-ens-necessiti-emissio-radiofonica-catalunya-radio
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/no-passa-cada-dia-que-algu-ens-necessiti-de-fet-no-es-gens-habitual-que-algu-ens
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/778e1b74-646d-4d1c-b64d-b445dbacfe4e
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/sodomacat-120-jornades-dins
http://sodoma.cat/
http://sodoma.cat/
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/778e1b74-646d-4d1c-b64d-b445dbacfe4e
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GREC A PEU 

 
RUTA PER LA BARCELONA AMERICANA 
CASA AMÈRICA CATALUNYA 
En aquesta passejada us proposen que us mireu la ciutat de tota la vida amb una mirada 
nova: la mirada americana. 

 Fitxa artística i resum web 

 Carpeta de fotos i vídeos 

 
 
RUTA DE NOVEL·LES PER VIATJAR A AMÈRICA 
CASA AMÈRICA CATALUNYA 
El novel·lista Martí Gironell s'ha preguntat quines ficcions literàries, d'autors catalans o 
d'arreu del món, ens han portat de Barcelona a Amèrica... o bé d'Amèrica a Barcelona. 
Així, ha anat confegint unes passejades a peu durant les quals possiblement passareu per 
l'Argentina, Xile o Mèxic. 

 Fitxa artística i resum web 

 Sobre Martí Gironell  

 Carpeta de fotos i vídeos 

 

 

RUTA 'LA NOCHE SIN TIEMPO'  
UNA INVESTIGACIÓ DRAMATÚRGICA CONTAMINANT/CLEPTÒMANA 
TEATRE TANTARANTANA / FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD 
Escrita entre cinc autors i autores catalans i cinc de colombians  i ambientada a Bogotà 
canvia de format i de ciutat i es transforma en una ruta acústica pel barri del Raval. 
Dramatúrgia: Johan Velandia, Laia Alsina, Tania Cárdenas, Laura Mihón, César Álvarez, 
Saeed Pezeshki, Eric Balbás, Jeferson Palacios, Salvador S. Sánchez, Denise Duncan 

 Fitxa artística i resum web 

 Sobre La Maldita Vanidad  

 Carpeta de fotos i vídeos 

 
  

https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/ruta-la-barcelona-americana
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/64938b3d-1c28-4e05-abd8-0d85ff54a972
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/ruta-de-novelles-viatjar-america
http://martigironell.com/es/
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/64938b3d-1c28-4e05-abd8-0d85ff54a972
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/ruta-la-noche-sin-tiempo
https://www.lamalditavanidadteatro.com/compania
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/64938b3d-1c28-4e05-abd8-0d85ff54a972
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CAMINANT CAP A LIFE (DE COM ELS ARBRES ENS VAN SALVAR LA VIDA) 
LALI ÁLVAREZ / HUI BASA 
Una passejada pel Jardí Botànic esdevé l'embrió d'un futur espectacle de teatre 
documental que ens parla sobre la nostra vinculació amb el planeta.  

 Fitxa artística i resum web 

 Sobre Lali Álvarez  

 Carpeta de fotos i vídeos 

 

 

PASSEJADES LITERÀRIES EN FAMÍLIA 

TANTÀGORA 

Roser Ros i Jordina Biosca seran les encarregades de posar veu a dues passejades que 
combinen la descoberta urbana i la literària 

 Fitxa artística i resum web 

 Sobre les passejades  

 Carpeta de fotos i vídeos 

 
 

 

 

  

https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/caminant-cap-life-de-com-els-arbres-ens-van-salvar-la-vida
https://www.barcelona.cat/grec/ca/bloc/lali-alvarez-teatre-sostenibilitat-i-comunitat
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/64938b3d-1c28-4e05-abd8-0d85ff54a972
http://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/passejades-literaries-en-familia
http://www.tantagora.net/passejades
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/64938b3d-1c28-4e05-abd8-0d85ff54a972
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GREC CONVERSES 
 

CAFÈ AMÈRICA  
CATALUNYA RÀDIO 
El programa de Catalunya Ràdio proposa un itinerari musical que recorre la programació 
del festival. 

 Fitxa artística i resum web 

   Carpeta de fotos i vídeos 

 
 
POETA DE GUÀRDIA 
ANDREU GOMILA / JOSEP PEDRALS / MARTÍ SALES 
Sílvia Bel, Lluís Soler, Anna Alarcón o Iván Morales llegiran poemes per telèfon continuant 
l'esperit del compte de Twitter Poeta de Guàrdia, creat durant el confinament. 

 Fitxa artística i resum web 

 Compte de Twitter de Poeta de guardia  

 Carpeta de fotos i vídeos 

 

 

FACTORIA GREC 
RECOMANA  
Factoria Grec  permet al públic visitar (a través d’Instagram Live) els creadors i creadores 
que participen al Grec durant la posada a punt d'algun dels muntatges programats 
enguany. 

 Fitxa artística i resum web 

 

 

DANSA COMUNITÀRIA EN TEMPS DE PANDÈMIA 
CONFERÈNCIA DE RAFAEL PALACIOS 
ART FOR CHANGE "LA CAIXA 
Un coreògraf colombià que havia de presentar un dels espectacles del Grec d'enguany 
pronuncia la conferència inaugural de les jornades Exchange Forum del programa Art for 
Change “la Caixa 

 Fitxa artística i resum web 

 Sobre Rafel Palacios  

 Carpeta de fotos i vídeos 

 

https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/cafe-america
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/edc51fe3-11b3-47f8-a986-7dcae63cebdc
http://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/poeta-de-guardia
https://twitter.com/poetadguardia?lang=es
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/edc51fe3-11b3-47f8-a986-7dcae63cebdc
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/factoria-grec
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/dansa-comunitaria-en-temps-de-pandemia
http://entrelasartes.org/asociacion/arte-en-familia/rafael-palacios-core%C3%B3grafo-bailar%C3%ADn-y-director-de-danza
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/edc51fe3-11b3-47f8-a986-7dcae63cebdc
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COM ES VA FER EL CÒMIC 'WINNIPEG, EL BARCO DE NERUDA'? 

LAURA MARTEL I ANTONIA SANTOLAYA  
Xerrada amb les autores del còmic Winnipeg, la il·lustradora Antonia Santolaya sobre un 
guió de Laura Martel. 

 Fitxa artística i resum web 

 Sobre el còmic  

 Carpeta de fotos i vídeos 

 

 

MUNTANYES EN RESISTÈNCIA 

VICTORIA URANGA, CECILIA VALLEJOS I AMANDA PIÑA 

La coreògrafa i ballarina Amanda Piña, que participa a l’Sporá Prógrama a La Caldera i 
que preestrena al Grec el seu treball més nou, presenta el vídeo Danzas climáticas, seguit 
d’una conversa virtual i presencial. 

  Fitxa artística i resum web 

       Sobre Sporà 

 Carpeta de fotos i vídeos 

 

 

CONVERSA AMB CARLOS REYGADAS 

FILMOTECA DE CATALUNYA 

Coincidint amb un Grec Festival de Barcelona que mira envers l’Amèrica Llatina, un cicle 
de cinema ens permet repassar la filmografia d’un dels grans cineastes mexicans del 
nostre temps. El dimarts, 28, protagonitza una xerrada virtual. 

        Fitxa artística i resum web 

        Sobre el cicle a la Filmoteca 

        Carpeta de fotos i vídeos 

  

https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/com-es-va-fer-el-comic-winnipeg-el-barco-de-neruda
http://hotelpapel.org/producto/winnipeg-el-barco-de-neruda/
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/e82e874c-5614-48da-a8f4-98087607d2c7
https://continguts-www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/muntanyes-en-resistencia
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/spora-programa-amanda-pina
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/edc51fe3-11b3-47f8-a986-7dcae63cebdc
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/conversa-amb-carlos-reygadas
https://www.filmoteca.cat/web/ca/cicle/carlos-reygadas
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/f16f92da-7a5f-449c-a587-b2190b16ea53
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GREC PROFESSIONAL 
 
Grec PRO  
Punt de trobada internacional del Grec Festival per a professionals, que tindrà lloc del 7 al 
9 de juliol de 2020 i que aquest any es farà en línia.  

 Fitxa artística i resum web 

 Carpeta de fotos i vídeos 

 
 
TALLERS D'INTERPRETACIÓ 
LAUTARO PEROTTI / CONCHA MILLA 
Timbre 4 i la Sala Flyhard organitzen durant els mesos de juny i juliol dos tallers 
d'interpretació que s'impartiran en línia i estaran a càrrec de reconeguts professionals 
vinculats a aquests espais. 

 Fitxa artística i resum web 

 Sobre Lautaro Perotti  

 Carpeta de fotos i vídeos 

 
 
FF90 
R E E N C U E N T R O N O E V E N T O E S D E V E N I M E N T F F 9 0 
Una trobada d’artistes que formen part d’una mateixa generació i que obre la possibilitat de 
compartir espai, temps, pràctiques i metodologies. 

 Fitxa artística i resum web 

 Sobre El Graner  

 Carpeta de fotos i vídeos 

 
 
SPORÁ PRÓGRAMA: AMANDA PIÑA 
LA CALDERA 
Un laboratori per compartir pràctiques rellevants en la creació i la recerca de l’obra Climatic 
dances (Danses climàtiques). El muntatge, encara en procés de creació, es preestrena 
durant aquesta edició del Grec Festival de Barcelona. 

 Fitxa artística i resum web 

 Carpeta de fotos i vídeos 

https://www.barcelona.cat/grec/ca/activitat/grecpro-0
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/f1d9400c-ad88-4fa8-8136-e64eaa3f003d
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/tallers-dinterpretacio
https://www.timbre4.com/escuela/profesor-19-lautaro-perotti.html
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/f1d9400c-ad88-4fa8-8136-e64eaa3f003d
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/ff90
http://granerbcn.cat/
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/f1d9400c-ad88-4fa8-8136-e64eaa3f003d
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/tallers-dinterpretacio
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/f1d9400c-ad88-4fa8-8136-e64eaa3f003d
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