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El projecte de fer un festi-
val sobre la figura i l’obra
de William Shakespeare
es va gestar en l’entorn
d’una masia, Can Ratés,
de Santa Susanna. Cinc
anys després, una de les
propostes culturals més
destacades del Maresme
canvia de casa i enceta el
difícil camí cap a la capi-
tal. I ho fa en una altra ma-
sia als afores de Mataró,
Can Ribot.

De fet, la sisena edició
del Festival Shakespeare
és fruit de la tossuderia
dels seus responsables,
com reconeixien ells ma-
teixos en la presentació.
Superats de llarg els límits
econòmics que podia su-
portar Santa Susanna, es
va buscar l’ajuda d’una
ciutat potent capaç d’en-
llestir una proposta digna
que garantís la seva conti-
nuïtat, com a mínim
aquest any. El regidor de
Cultura de Mataró, Sergi
Penedès (ERC), reconeix
que la decisió presa a últi-
ma hora no ha facilitat el
treball per elaborar el pro-
grama. «Malgrat treballar
a contrarellotge, el resultat
és satisfactori», apunta, i
afegeix que «aquest festi-
val és de traspàs, de transi-
ció tot i el punt negatiu que
té aquesta paraula».

Amb un pressupost de
350.000 euros –compar-
tits proporcionalment amb
Santa Susanna, que parti-
cipa de forma puntual fent
de seu del primer especta-
cle–, el festival concentra-
rà els muntatges de teatre,
dansa i música a Can Ri-
bot, però buscarà la intimi-
tat de l’ermita de Sant Si-

mó per al concert de Xavi
Sabata.

Malgrat reivindicar
l’esperit comarcal del fes-
tival –que continua gestio-
nat per una fundació amb
representació dels dos
ajuntaments– de cara a
properes edicions «no es
planteja en un principi am-
pliar-ho a altres munici-
pis». En canvi, sí que hi
haurà «més temps per pre-
parar el programa i potser
variar les dates». Precisa-
ment el calendari juga una
mala passada al festival.
Comença el 28 de juliol,
un dia després de la festa
major de Les Santes i quan
gran part dels mataronins
aprofiten per marxar de
vacances. «Aquest no és
un festival només per als
veïns de Mataró», es de-
fensa Penedès.

Shakespeare té casa nova
El festival nascut a Santa Susanna el 2003 es trasllada a la capital del Maresme

● La directora del Festival Shakespeare, Montse
Vellvehí, ha elogiat la valentia i l’empenta dels dos
ajuntaments que «han jugat fort perquè el projecte
no es perdi». L’obra Els homes i Shakespeare, de la
companyia Dei Furbi dirigida per Gemma Beltran
inaugurarà el festival el 28 de juliol a Can Ratés. El
30, Can Ribot de Mataró acollirà la proposta So-
nets, de Norah Krief, que ja es va poder veure fa
anys a Santa Susanna. Un dia després, Xavi Sabata
portarà el muntatge musical Shakespeare’s Sights
in Five Acts, acompanyat de Laberintos Ingenio-
sos, a l’ermita de Sant Simó i la companyia resident
a Mataró Trànsit presentarà Les dones i Shakespea-
re a la masia. La peça francesa Les peines d’amour
perdues, dirigida per Helene Cinque, arribarà l’1
d’agost. Dissabte dia 2 serà el torn del pallasso Tor-
tell Poltrona amb Xespir..! i del portuguès Joao
Garcia amb Burgher King Lear. Oriol Broggi, amb
El Rei Lear, tancarà el festival el diumenge 3
d’agost. Com a activitats paral·leles s’han progra-
mat dues conferències de Salvador Oliva i dos cur-
sos, un sobre com interpretar Shakespeare i un ta-
ller d’esgrima i coreografia teatral.

● Nous aires pel Festival Shakes-
peare de Santa Susanna. L’ambicio-
sa proposta nascuda el 2003 en el pe-
tit municipi turístic fa el salt a la ca-

Imatge promocional d’El Rei Lear, dirigida per Oriol Broggi. / EL PUNT.

TERESA MÁRQUEZ / Mataró pital de la comarca, Mataró, en una
edició «de traspàs» que ha de confir-
mar la consolidació de la proposta
escènica. El cartell, concentrat en
l’última setmana de juliol, juga no-

vament a barrejar diferents discipli-
nes artístiques nacionals i interna-
cionals. El Rei Lear d’Oriol Broggi,
estrenada al Festival Grec, és una de
les propostes amb més ressò.

De tot una mica

● Pere Arquillué s’apro-
pia del relat en primera
persona, escrit pel suec
August Strindberg, el
1903. Ensam (‘sol’, en
suec) es representa de di-
jous a diumenge a la Sala
Petita del TNC, dins del
Festival Grec, sota la di-
recció de la Teresa Vilar-
dell, que destaca del text la
clarividència i l’absoluta
contemporaneïtat. El text

redimeix el desenganyat
Strindberg de la seva vida
de crisi i buidor. Arquillué
reviu aquest jo, amb la
complicitat de Tamara Cu-
nill i Ferran Vilajosana.
August Strindberg (Esto-
colm, 1849- 1912) és un
dels pares del teatre con-
temporani. Expressa en els
seus personatges una vida
fosca, perdedora, que so-
vint han d’acontentar-se
amb l’irrefrenable destí.

Strindberg, nou anys
abans de morir, va escriure
un relat en primera perso-
na mentre superava la dar-
rera crisi que suposa la re-
dempció, «l’acceptació
d’un mateix, de la seva vi-
da». Strindberg va escriu-
re el text als 50 anys, una
edat en què, ja superada la
crisi dels 40, va acceptar
amb maduresa el crepus-
cle personal. Arquillué no
es converteix en Strind-

berg, sinó que interpreta el
seu text a partir d’haver
paït les experiències que
escriu. De fet, aquest jo in-
trospectiu es converteix en
un nosaltres (segons co-
menta l’adaptador Pep Pa-
ré) ja que també hi interve-
nen Tamara Cunill i Ferran
Vilajosana. Paré argumen-
ta que Strindberg «t’obliga
a aprendre: és la primera
condició perquè l’especta-
dor s’hi pugui projectar».

Pere Arquillué reviu al TNC passatges
de Strindberg escrits el 1903
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