
Festival Grec 2016 El Grec fa quaranta anys! 
Enhorabona! Els artistes, els tècnics, tota la gent del 
món de l’escena i el públic que els va acompanyar 
potser no s’imaginaven que aquella primera iniciativa 
autogestionada, aquell primer impuls festiu i ambiciós 
arribaria fins aquí. El primer de juliol de 1976 les pan-
cartes deien: “Teatre Grec 76. Temporada Popular. Per 
un teatre al servei del poble. Teatre i Llibertat. Per un 
teatre imaginatiu”. 
Les manifestacions, al carrer, demanaven la implicació 
de les institucions en el futur desenvolupament d’una 
cultura plenament democràtica. Demanaven un canvi 
radical en temps difícils i convulsos. Si avui som aquí, 
celebrant aquest aniversari, ho devem en gran part 
tots aquells que, llavors, van tenir el valor necessari 
per engegar una empresa impossible. I també a tots 
aquells que, en els darrers quaranta anys, han posat el 
seu talent, el seu coneixement, el seu esforç i la seva 
il·lusió per fer del Grec una part irrenunciable de la 
vida cultural de Barcelona. Gràcies!
En aquests darrers temps, potser seguint el rastre de 
tots els que ens han precedit, hem perseguit la idea 
d’un Grec contemporani, adreçat al gaudi i la com-
prensió del present. Hem buscat la manera de fer allò 
que pensem que és més propi de l’art: qüestionar, pro-
posar dubtes a l’espectador sobre el nostre món, mos-
trar les seves ombres i celebrar les seves llums. Hem 
buscat generar espais de conflicte: l’art que es barreja 
amb el seu entorn és, sempre, un art del conflicte, de la 
confrontació d’opinions i de gustos estètics. Un espai 
de llibertat on poder parlar, on poder descobrir noves 
consideracions sobre velles inquietuds, on poder tro-
bar noves formes d’expressió que ens ajudin a veure 
les coses des de punts de vista mai sospitats. Un àmbit 
provocador de preguntes noves que ja no es poden 
satisfer amb respostes rovellades. De vegades alegre i 
amable, de vegades cru i no gaire complaent. Un art al 
servei dels ciutadans. 

El Grec 76 va ser un clam per la cultura i per la llibertat. 
I una gran festa. Molt hem fet, però molt ens queda per 
fer. El Grec 2016 serà, encara, un clam per la cultura i 
per la llibertat. I una gran festa. Us hi esperem!

Festival Grec 1976 Teatre i llibertat, temporada 
popular, per un teatre al servei el poble, la imaginació 
al teatre, per tots. 
Per la nostra situació volem cridar l’atenció. L’Admi- 
nistració central ha tancat el Nacional. […]. Els actors 
més ben parits saben que han de lluitar units. La pro-
fessió més activa prepara una alternativa. I donat que 
volen feina exigeixen tenir l’eina. Un teatre municipal 
propi de la ciutat Comtal. Que els actors tenen gràcia 
estan per la democràcia. Fins i tot al Sindicat amb la 
banya hem fet forat. Ben agafats de les mans volen 
sortir triomfants. Heus aquí la professió demanant-vos 
l’adhesió.
Pujant a la Font del Gat | hi ha un teatre, hi ha un 
teatre, | Pujant a la Font del Gat, | al Grec d’aquesta 
ciutat || Pregunteu-li com se diu, | temporada, 
temporada, | pregunteu-li com se diu | democràtica 
i d’estiu. || Els actors de la ciutat | l’organitzen, 
l’organitzen. | Els actors de la ciutat, | que estan per 
la llibertat. || Pugeu a la Font del Gat, | que hi passa 
l’aire, que hi passa l’aire | Pugeu a la Font del Gat, | 
l’aire de la llibertat.
Los profesionales del teatro se ven obligados a realizar 
tareas de intendencia en esta empresa helénica que, 
por encima de todos, tiene un sentido teatral y demo-
crático. Más bien debería decirse que, pegando carte-
les y vendiendo cervezas están demostrando su alto 
nivel de profesionalidad.  Vender cervezas  puede ser, 
a veces, un acto tan artístico como necesario. […] Una 
empresa que, más allá de su currículum inmediato, es 
esencialmente teatral, que está destinada a promocio-
nar no tanto el teatro en general como una nueva con-
cepción y una nueva organización de la vida dramática 
catalana. Unos espectáculos cuya dimensión teatral se 
encuentra más en la grada que en el escenario.
Barcelona ciutat gran | massa temps sense teatre | Per 
tenir-lo en llibertat | la professió vol combatre: | un 
cop de mà, un cop de mà, ciutadans democràtics… | 
El teatre que farem | va en favor de qui no mana | Cal 
que sigui popular | la cultura popular | No serà un tea-
tre per rics | ni per quatre catedràtics | Serà un teatre 
sempre obert | als ciutadans democràtics.
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