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«Des del començament
vam veure que el festival
tenia prou entitat per supe-
rar els límits del municipi i
agafar embranzida comar-
cal. Per això hem firmat el
conveni amb Mataró, que
és la capital». L’alcalde de
Santa Susanna, Josep
Monreal (CiU) nega que la
incorporació de la ciutat al
projecte cultural sigui per-
què ja no es pot assumir el
finançament, malgrat que
reconeix que sense un pa-
trocini privat fort la pro-
posta seria inviable per a
l’Ajuntament. «Que quedi
clar que no renunciem al
festival i que Santa Susan-
na continuarà participant-
hi i assumint aquells es-
pectacles que tinguin com
a escenari la masia de Can
Ratés», diu Monreal, que
avança que la presentació
de la sisena edició del Fes-
tival Shakespeare s’inau-
gurarà a la masia.

Oportunitat
Des de Mataró, el regidor
de Cultura, Sergi Penedès
(ERC), explica que la
ciutat no podia deixar
perdre l’oportunitat de ca-
pitanejar un projecte cul-
tural «de qualitat contra-
stada». «Se’ns va fer la
proposta i hem vist oportú
agafar la responsabilitat i
passar a ser el motor eco-
nòmic del festival amb la
intenció de fer-ne un refe-
rent comarcal», comenta
el regidor. Per Sergi Pene-

dès, el festival pot ser un
punt clau en la recerca
d’una capitalitat cultural
de la qual Mataró sempre
se n’ha sentit orfe. «Els
projectes locals que tenen
projecció més enllà de la
mateixa població que els
ha creat han de tenir opor-
tunitat de créixer i evolu-
cionar», constata. En
aquest sentit, el regidor re-
publicà avança que «sem-
pre es pot parlar» en cas
que altres municipis del
Maresme es mostrin inte-
ressats a formar part de la
Fundació Festival Shakes-
peare.

Mataró s’incorpora en el Festival
Shakespeare perquè Santa Susanna
ha arribat al límit en només sis anys

La ciutat exercirà de capital cultural i serà el nou motor econòmic de l’acte

● Sergi Penedès torna a donar un vot de confiança
tant a la direcció artística –la cap visible és la mataro-
nina Montse Vellvehí, que va substituir Paco Azorín
l’any passat– com també a la direcció tècnica del fes-
tival. «Tenen la nostra plena confiança a l’hora d’ela-
borar el programa d’espectacles que mantindrà el ni-
vell i la internacionalització en àmbits com el teatre i
la dansa», diu el regidor. Tot i això, Penedès destaca
que les dates del festival hauran de canviar perquè
coincideixen del tot amb la festa major de Les San-
tes. «El més segur és que el festival es concentri du-
rant uns dies del mes d’agost», diu. Un altra repte a
resoldre és l’escenari. L’encant de la masia de Can
Ratés de Santa Susanna haurà de trobar un homòleg
a Mataró i Penedès. Insinua «una masia històrica»
sense arriscar-se més.

● El Festival Shakespeare de Santa
Susanna tindrà casa nova i viatjarà
aquest any fins a la capital del Ma-
resme: Mataró. Els dos municipis

Imatge de l’obra Macbeth, amb Eusebio Poncela, representada al festival el 2004. / D. R.

TERESA MÁRQUEZ / Santa Susanna han arribat a un acord per col·laborar
en la sisena edició, que s’inaugurarà
a finals de juliol i que el 2007 ja va
costar prop de 450.000 euros. Mata-
ró s’adherirà a la Fundació Festival

Shakespeare i impulsarà com a nou
motor econòmic la programació amb
l’objectiu futur d’estendre a altres
indrets del territori una proposta amb
vocació comarcal.

Els primers canvis

● El conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació,
Joan Manuel Tresserras, va
fer donació ahir a la bibliote-
ca de la Universitat de Stan-
ford (EUA) de la prestigiosa
col·lecció Bernat Metge,
editada per l’Institut Cam-
bó, que va aparèixer l’any
1922. Consta de 361 obres
de clàssics grecs i llatins tra-
duïts al català.

Bernat Metge al món
La donació s’inscriu en la
iniciativa de l’Institut Ra-
mon Llull (IRL) d’entre-
gar, el 2008, la col·lecció
Bernat Metge a set univer-
sitats d’arreu del món amb
qui l’IRL té un acord de
col·laboració en el marc de
la docència. Les altres uni-
versitats que també la re-
bran són la de Chicago, la
de Frankfurt, la Sorbona
París IV, el Queen Mary
College, l’Escola d’Eco-
nomia de la Universitat de
Londres i la Universitat de
Nàpols Frederic II.

A més, Tresserras va
pronunciar una conferèn-
cia sobre les polítiques
culturals de Catalunya i el
concepte de nació global.
El conseller va explicar la
situació política i social
del país, introduint el con-
cepte de «catalanisme» i
descrivint-lo com «un
gran moviment polític i
cultural»: «L’accelerada
transformació social i eco-
nòmica durant el segle
XIX i el retard en la mo-
dernització de l’Estat a Es-

panya van permetre a Ca-
talunya mantenir la seva
personalitat i la renovació
posterior de bona part de
les formes socials d’ex-
pressió de la consciència
col·lectiva que a Europa
designem ordinàriament
amb el terme nació», va
dir al públic americà.

En un discurs didàctic
sobre la personalitat i la
història de Catalunya,
Tresserras va donar un toc
més polític al seu discurs
quan va dir: «Catalunya
aspira a tenir la màxima
capacitat per autogover-
nar-se com a subjecte polí-
tic en un marc de cohesió
social. Som un poble que
defensa les seves llibertats
històriques, però sobretot
lluita per disposar-ne de
noves que li permetin par-
ticipar amb veu pròpia en
una Europa concebuda fe-
deralment», va dir.

Nous ciutadans
Tresserras va voler deixar
clara la manera plural i no
excloent d'encarar aquest
procés: «No els parlo d’un
projecte contra ningú. Les
polítiques de vertebració
social en la Catalunya glo-
bal es plantegen i es fan a
favor de la gent, dels antics
i dels nous ciutadans. No
pas contra ningú. Al con-
trari, es volen i formulen
compatibles amb els pro-
jectes de futur veritable-
ment democràtics d’Euro-
pa i d’Espanya, va explicar
el conseller a l’auditori
americà.

El conseller Tresserras
reivindica a la universitat de

Stanford una Catalunya
amb veu pròpia dins d’una

Europa federada
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El conseller Tresserras, ahir a Stanford./ EL PUNT

● Amb el nom de 60X70,
el Palau Sant Jordi de Bar-
celona inclourà avui un
festival que, durant quatre
hores, «pretén transportar
els espectadors a una èpo-
ca insubstituïble per la se-
va ideologia i mode de vi-
da». La cita, deutora del
Festival 60X60, que es va
celebrar en el mateix espai
l’any 2005, defensarà la
idea que «qualsevol temps

passat va ser millor» amb
les actuacions de Boney M
–amb una formació dife-
rent a l’original que farà
reviure cançons com ara
Daddy cool i Rivers of Ba-
bylon–, Abba Revival
–grup de tribut al quartet
suec format a l’Estat espa-
nyol–, el duet femení Bac-
cara –autores de Yes sir, I
can boogie–, Dr.Lucho
–imitador de Jerry Lee Le-
wis–, Los Mismos –trio

creat a Valladolid el 1965
que es manté viu en una gi-
ra anomenada Los Mejo-
res Años–, els Sirex –que,
l’any vinent celebraran el
quarantè aniversari– i
Mustang –un altre feno-
men inapel·lable d’aquella
era, que va debutar en un
concert a Sant Adrià de
Besòs l’any 1959–. Tant
Sirex com Mustang ja van
satisfer la nostàlgia dels
espectadors que, fa tres

anys, van assistir al
60X60, organitzat per la
mateixa promotora que
impulsa la cita d’avui: On-
ly Espectacles.

El festival, en el qual ac-
tuaran primer els grups
que representen la dècada
dels seixanta i, després, els
dels setanta, començarà a
les nou del vespre, i part de
la recaptació s’entregarà a
l’organització no governa-
mental Carumanda.

Un festival exalça els anys seixanta i
setanta amb Sirex, Mustang i Boney M
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