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Benvolgudes i benvolguts,

Em plau donar-vos la benvinguda al Grec_PRO 2020, la trobada internacional per a programadors del Grec Festival de Barcelona.

Enguany, la principal novetat del Grec_PRO 2020 rau en un programa d’activitats exclusivament online.

La crisi sanitària ens està afectant a tots, i el Festival Grec vol oferir l’oportunitat als professionals d’arreu del món d’estar actius i connec-
tats amb els seus col·legues per debatre sobre l’actual escenari a nivell mundial a partir de taules rodones, presentacions i sessions de 
treball encaminades a generar nous projectes i consolidar les relacions entres les companyies catalanes i els artistes i professionals de 
tot el planeta.

Grec_PRO és un espai ideal pels programadors, que trobaran la seva inspiració en la ciutat de Barcelona per contribuir a teixir relacions 
amb aquells artistes, festivals o esdeveniments artístics que estan donant la seva millor resposta a les problemàtiques més rellevants 
que amoïnen la nostra societat actualment. El Festival Grec 2020 posarà especial atenció en l’Amèrica Llatina, en col·laboració amb els 
seus principals festivals.

Moltes gràcies per recolzar-nos i esperem que gaudiu de totes les activitats del programa del Grec_PRO 2020!

Trobem-nos i seguim treballant per la cultura!

Francesc Casadesús,

Director del Festival Grec de Barcelona

BENVINGUDA GREC_PRO 2020
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Grec_PRO suggereix una “guia de viatge” de la mà de: 

Els professionals que habiten en alguns dels espais de creació, producció i exhibició de Barcelona, públics i privats.

Els espais on es confeccionen de manera artesanal les residències de creació, les produccions, els intercanvis internacionals, les col-
laboracions artístiques, i la presentació i exhibició d’espectacles.

Les ARTS VIVES, la música contemporània, la dansa, les instal·lacions, els textos teatrals, el teatre de objectes, el circ i el teatre comunitari 
i social estan visibles en la programació del Festival GREC.

Un Grec que mai és aliè a les circumstàncies que l’envolten i, en aquest cas, el Festival ha estat afectat de ple per la crisi sanitària.

La conseqüència és un Grec_PRO que ha esdevingut virtual, online, treballant al ritme dels esdeveniments que ens transformen, adaptant-nos 
als temps que corren i als nous paradigmes. 

El Grec_PRO segueix l’eix temàtic del Grec Festival, Amèrica Llatina, oferint tres taules on s’analitzen la construcció de xarxes, les col·la-
boracions artístiques, els projectes inspiradors, la gestió i l’acompanyament d’artistes, les realitats polítiques de països com Brasil que 
afecten el seu ecosistema cultural artístic.

Grec_PRO és un espai informal de trobada, un espai professional on l’intercanvi i el diàleg són els “batecs” del seu funcionament, en 
resum UNA COMUNITAT INTERNACIONAL de les Arts Vives. 

Marta Oliveres i Tortosa / Salvador González i Toll

GREC_PRO 2020

GREC_PRO 2020, PRÒXIMA PARADA:

LES ARTS ESCÉNIQUES, LA CULTURA 
I LA MOBILITAT DESPRÉS DEL COVID-19
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DIMARTS, 7 JULIOL
ATENCIÓ: 
ELS ENLLAÇOS PER PODER ASSISTIR A TOTES LES ACTIVITATS ONLINE ES FACILITARAN EXCLUSIVAMENT  
ALS INSCRITS AL GREC_PRO EN UN ALTRE DOCUMENT

CONSTRUIR RELACIONS, TEIXIR XARXES

BENVINGUDA
Hora: 16h
Llengua: Anglès, castellà, català
Tipus: Zoom en directe

PRESENTACIÓ DE LA RED IBEROAMERICANA DE ESPACIOS ESCÉNICOS (RIEE) 
Hora: 16.15h
Llengua: Castellà amb traducció simultània en anglès
Tipus: Zoom en directe
Presentació de la Red Iberoamericana de Espacios Escénicos (RIEE), una xarxa de sales de Mèxic, Xile, Argentina i Espanya. Construïnt ponts de conei-
xement artísitic. Cercant eines per poder desenvolupar projectes en comú, bidireccionals i de diversitat cultural.
Moderador: David Marín (Nau Ivanow)
Ponents: Verónica Tapia (Red de Salas, Xile), Samuel Sosa (RECIO, Mèxic), Liliana Weimer (ARTEI, Argentina) i Jacobo Pallarés (Red de teatros Alterna-
tivos, Espanya)

IMPORTÀNCIA DE LA CREACIÓ DE XARXES INTERNACIONALS DE COL·LABORACIÓ 
Hora: 17.20h
Llengua: Castellà amb traducció simultània en anglès
Tipus: Zoom en directe
Després de la presentació de la Red Iberoamericana de Espacios Escénicos (RIEE), assistirem a un debat sobre la importància de la creació de xarxes 
internacionals de col·laboració.
Ponents: David Marín (Nau Ivanow), Zaida Rico (Iberescena), Toni González (IETM), Verónica Tapia (Red de Salas, Xile), Samuel Sosa (RECIO, Mèxic), 
Liliana Weimer (ARTEI, Argentina)
Moderador: Jacobo Pallarés (Red de teatros Alternativos, Espanya) 

ACTIVITATS (PER DIES)
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VÍDEO PRESENTACIONS - CÀPSULES COPRODUCCIONS GREC FESTIVAL 2020 – 1A PART 
Horari: 18.30h 
Tipus: Vídeo
Presentador: Oriol Puig Taulé, periodista incansable del Núvol, sempre donant pistas del què passa, on passa i com passa. Curiós de mena i sense 
por, amb una escriptura àgil i transparent.
Ingredients: Teatre visual , moviment, instal·lació sonora, circ, viatge, site specific, teatre d’objectes, teatre textual
Companyies:
• Laida Azkona Goñi / Txalo Toloza-Fernández – “Teatro Amazonas”
• Producció nacional de circ – “Estat d’Emergència”
• Oligor & Microscopía – “La Melancolía del Turista”
• Teatre Tantarantana / Fundación La Maldita Vanidad – “La noche sin tiempo”
• Nelson Valente – “Els gossos”
• Nico Jongen / Ça Marche – “From story to tale”
• Aina Tur – “Una galàxia de luciérnagas”
• Marc Chornet / Projecte Ingenu – “La ruta de la Palta”
• Marie de Jongh – “lkimilikiliklik” 
• Lali Alvarez / Hui Basa – “Life (de cómo los árboles nos salvaron la vida)”

Podeu baixar-vos tota la informació sobre les coproduccions del Grec Festival 2020 en aquest enllaç:
http://www.bcn.cat/cultura/grec/GrecPro_2020-Coproduccions_Grec_Festival_2020_CAT.pdf

ACTIVITATS (PER DIES)
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DIMECRES, 8 JULIOL
ATENCIÓ:
ELS ENLLAÇOS PER PODER ASSISTIR A TOTES LES ACTIVITATS ONLINE ES FACILITARAN EXCLUSIVAMENT  
ALS INSCRITS AL GREC_PRO EN UN ALTRE DOCUMENT

COHABITAR, COEXISTIR. ECOSISTEMES CULTURALS

GREC EN RESIDÈNCIA – GRANER
Hora: 16h
Llengua: Anglès
Tipus: Vídeo
El Graner, Fabrica de Creació de Barcelona, ens guia de la mà de la seva directora artística, Elena Carmona, per tots els espectacles del Grec Festival 
que han estat residents en aquest espai per preparar les seves estrenes.

AMÈRICA LLATINA: 10 PROJECTES ARTÍSTICS 
Hora: 16.30h
Llengua: Castellà amb traducció simultània en anglès
Tipus: Zoom en directe
Els teatres de proximitat són més d’una trentena d’espais a Catalunya amb projectes de producció i exhibició per a públic general i per a públic fami-
liar. Aquest 2020 han creat una plataforma virtual conjunta que inicia el seu camí recollint les activitats de les deu sales de proximitat incloses en el 
Festival Grec 2020. 
Les diferents sales de proximitat de la ciutat, que han hagut de suspendre espectacles programats a l’edició d’enguany del Festival Grec, han impulsat 
un projecte virtual conjunt que els permetrà mantenir la participació al Festival amb propostes vinculades a l’Amèrica Llatina. Una plataforma en línia 
on cadascuna de les sales involucrades anirà generant continguts i activitats durant el mes de juliol dins la programació del Grec.
El públic viatjarà a Argentina, Brasil, Colòmbia, Cuba, Mèxic, Perú i Uruguai per trobar-se amb dramaturgs i dramaturgues, directors i directores, compa-
nyies, actors i actrius que formen part dels espectacles que conformen la programació del festival i que es posposen a la temporada 20/21 dins el que 
s’ha anomenat “De Grec a Grec”.
En el marc del Grec PRO us proposem conèixer més a fons els projectes teatrals d’aquestes sales i els seus vincles amb Amèrica Llatina.
Amb la presència d’Àngel Grisalvo (La Badabadoc), Felipe Cabezas (Sala Fénix), Jofre Blesa (Versus Glòries), Isabelle Bres (Teatre Akadèmia), Sergio 
Matamala (Sala Flyhard), Ferran Murillo (Teatre Tantarantana), Marina Marcos (El Maldà)

Més informació: https://www.teatresdeproximitat.cat/

ACTIVITATS (PER DIES)
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ESTAR ATENTS ELS UNS ALS ALTRES: PROJECTES INSPIRADORS 

DE GESTIÓ I ACOMPANYAMENT D’ARTISTES D’AMÈRICA LLATINA 
Hora: 17.20h
Llengua: Castellà amb traducció simultània en anglès  
Tipus: Zoom en directe
Presentació del “Mapeo sobre la gestión de las Artes Vivas en Iberoamérica”. Eduardo Bonito (Brasil), Fernando García (Bolivia), Ricardo Klein (Uruguay) 
Natacha Melo (Uruguay) i Caterina Saraiva (Portugal) han estat treballant en l’elaboració d’aquest mapeig d’una manera orgànica i amb intencions de 
donar visibilitat a projectes i estructures d’Amèrica Llatina. Sinèrgies de funcionament que ens inspiran altres maneres i formes de generar projectes 
artístics.

VÍDEO PRESENTACIONS - CÀPSULES COPRODUCCIONS GREC FESTIVAL 2020 – 2A PART 
Horari: 18.30h 
Tipus: Vídeo
Presentadora: Barbara Raubert, una de les nostres periodistas coneixedores de la Dansa a Catalunya i, val a dir-ho, molt curiosa de les altres disci-
plinas escéniques. 
Ingredients: ritme, ioga, instal·lacions de metall, moviment, dansa, equilibri.
Companyies:
• Pere Faura – “Rèquiem Nocturn”
• Farrés Brothers i Cia. – “Orbital”
• Alba Sarraute – “Desdèmona”
• La Veronal – “Sonoma”
• Núria Guiu Sagarra – “Spiritual Boyfriends”
• Pau Masaló – “The National body”
• Pau Arán Gimeno – “Lettre d’Amour”
• Mal Pelo – “Inventions”
• Joan Catalá – “5100m/s”
• Andrea Jiménez – “Luaº (premi IT Dansa)“

Podeu baixar-vos tota la informació sobre les coproduccions del Grec Festival 2020 en aquest enllaç:
http://www.bcn.cat/cultura/grec/GrecPro_2020-Coproduccions_Grec_Festival_2020_CAT.pdf

ACTIVITATS (PER DIES)
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DIJOUS, 9 JULIOL
ATENCIÓ:
ELS ENLLAÇOS PER PODER ASSISTIR A TOTES LES ACTIVITATS ONLINE ES FACILITARAN EXCLUSIVAMENT  
ALS INSCRITS AL GREC_PRO EN UN ALTRE DOCUMENT

REALITATS I FUTURS

BRASIL SEGRESTAT: EL SEGREST DELS SOMNIS
Hora: 16h
Llengua: Castellà amb traducció simultània en anglès  
Tipus: Zoom en directe
L’actual situació de Brasil politica, social i económica ha repercutit d’una manera radical i transversal en la lliberta de creació i actuació dels ecosis-
tema cultural brasileny. Si a tots aquests elements sumen la crisi sanitària, el perill que té la creació brasilenya es de máxima tensió en aquests 
moments.
Una curadoria col·lectiva formada per Eduardo Bonito (activista cultural i fundador de la Casa Nuvem de Rio de Janeiro), Isabel Ferreira (activista i exdi-
rectora del DNA - Festival de Danza Contemporánea de Navarra), Alice Ripoll (artista), Ricardo Marinelli (artista), Semolina Tomic (Antic Teatre). 

PRESENTACIONS PROJECTES ARTÍSTICS GREC FESTIVAL 2021 – UN CAFÈ AMB...
Hora: 17.15h
Llengua: Anglès, castellà i català
Tipus: Zoom en directe
Sis companyies presentaran els seus projectes per al 2021 i, a continuació, respondran a totes les preguntes dels programadors i programadores assis-
tents en aquesta sessió en directe.
Les companyies són: Antigua y Barbuda, Companyia de Circ “eia”, Guy Nader i Maria Campos, La Petita Malumaluga, Les Impuxibles, Sílvia Ferrando.

Podeu baixar-vos tota la informació la informació sobre el projectes 2021 en aquest enllaç:
http://www.bcn.cat/cultura/grec/Grec_PRO_2020-Projectes_Grec_Festival_2021_CAT.pdf

ACTIVITATS (PER DIES)
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CAP A ON ANEM? – ANDREU GOMILA
Hora: 19.20h
Llengua: Anglès i castellà
Tipus: Vídeo
A partir del seu article al web El Temps de les Arts (https://tempsarts.cat/author/andreu_gomila_autor/) , volem compartir amb tots vosaltres la mirada 
del periodista Andreu Gomila sobre l’estat de les arts escèniques a Barcelona com a conseqüència de la crisi sanitària.
Andreu Gomila: Poeta, novel·lista, crític literari i teatral i periodista cultural, especialitzat en arts escèniques. Director del setmanari TimeOut Barcelona 
del 2010 al 2017. Quatre llibres de poesia publicats (‘Un dia a l’infern dels que són’, ‘Diari de Buenos Aires’, ‘Aquí i ara’ i ‘Carrer dels dies’) i dues novel·les 
(‘El port. No serà res de mi’ i ‘Continents’), un assaig musical (‘Putos himnes generacionals’) i un assaig literari (‘Un món esbucat. Joan Alcover i Mallorca’).

VÍDEO PRESENTACIONS - CÀPSULES COPRODUCCIONS GREC FESTIVAL 2020 – 3A PART 
Horari: 19.40h 
Tipus: Vídeo
Presentador: Manuel Pérez Muñoz, periodista cultural especialitzat en arts escèniques. Editor web de Time Out Barcelona i director de la revista Entreacte, 
a més de crític a El Periódico de Catalunya. És coautor de l’assaig El carrer és Nostre.
Ingredients: Música, exorcisme, instal·lació visual, teatre virtual, els grans clàssics, sexe.
Companyies:
• Agrupación Señor Serrano – “La Montaña”
• José y sus hermanas amb Marco Layera – “Exploré el jardín de los Cárpatos”
• Cabosanroque – “Dimonis”
• Roger Bernat /FFF – “Sodoma o les 120 jornades de confinament”
• Àlex Rigola  - “La Gavina”
• Denise Duncan – “El combat del segle”
• Norbert Martinez – “Winnipeg”
• Mariana Percovich/David Teixidó – “Tránsitos”
• Queralt Riera – “Pruna (Premi IT Teatre Adrià Gual)
• Silvia Delagneau – “El sexe dels fongs “

Podeu baixar-vos tota la informació sobre les coproduccions del Grec Festival 2020 en aquest enllaç:
http://www.bcn.cat/cultura/grec/GrecPro_2020-Coproduccions_Grec_Festival_2020_CAT.pdf

ACTIVITATS (PER DIES)
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GREC EN OBERT 

Al Grec d’enguany hi ha espai per a formats nous, semipresencials o totalment en línia, i també per a algunes propostes internacionals innovadores. 
Hem proposat als i a les artistes que experimentin en temps de la covid-19 buscant, sempre que sigui possible, que les propostes tinguin un caràcter 
parcialment presencial.
En aquest apartat, hi trobareu diversos treballs que ens connecten amb artistes de l’Amèrica Llatina, com ara lectures dramatitzades, espectacles en 
streaming o conferències amb els directors i directores teatrals més interessants del panorama actual. També hi haurà passejos per la ciutat de Barce-
lona que podreu fer de manera individual o en família.

Podeu descarregar-vos una selecció del Grec En Obert en aquest enllaç:
http://www.bcn.cat/cultura/grec/Grec_PRO_2020-Grec_En_Obert_CAT.pdf

Podeu consultar tota la programació del Grec En Obert en aquest enllaç:
https://www.barcelona.cat/grec/ca/grec-en-obert

ACTIVITATS (PER DIES)
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GREC_PRO 2020  PROGRAMA ONLINE

Dimarts, 7 Juliol

Hora d'inici Activitat

16h Benvinguda

16.15h Presentació de la Red Iberoamericana de Espacios Escènicos

17.20h Importància de la creació de xarxes internacionals de col·laboració

18.30h Presentacions co-produccions Grec Festival 2020 - 1a part

Dimecres, 8 Juliol

Hora d'inici Activitat

16h Grec en Residència - Graner

16.30h Amèrica Llatina: 10 projectes artístics

17.20h Projectes inspiradors de gestió i acompanyament - Amèrica Llatina

18.30h Presentacions co-produccions Grec Festival 2020 - 2a part

Dimecres, 9 Juliol

Hora d'inici Activitat

16h Brasil Segrestat: el segrest dels somnis

17.15h Presentacions projectes Grec Festival 2021 - Un café amb...   

19.20h Cap a on anem - Andreu Gomila

19.40h Presentacions co-produccions Grec Festival 2020 - 3a part

Grec En Obert

Grec En Obert

Grec En Obert


