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Shakespeare
còmic iglobal

La companyia Footsbarn Theatre tanca avui el Festival
de Santa Susanna amb ‘Somni d’una nit d’estiu’

Andreu Gomila
BARCELONA

Fa deu anys que la compa-
nyia Footsbarn Theatre no
passa per Catalunya i un
dels seus membres, Patrick
Hayter, no ens amaga que
tenen ganes de tancar avui
el 5è Festival Shakespeare
de Santa Susanna (Mares-
me). Hi presentaran en an-
glès A Midsummer Night
Dream (Somni d’una nit
d’estiu) amb tota la seva pa-
rafernàlia, el color i el movi-
ment que caracteritzen
aquest grup dels d’abans,
capaç de recórrer Europa
en un camió. Vénen d’Al-
magro i el 7 d’agost han de
ser a Vaour (França) per
emprendre de seguida el
camí de Dijon, on a banda
de la peça de l’autor anglès
hi faran L’homme qui rit,
de Victor Hugo.

L’obra que els Footsbarn
interpretaran a Santa Su-
sanna es representarà als
jardins de la masia Can
Ratés, on el grup es troba

més còmode (van començar
la singladura actuant en una
granja). Obra còmica de re-
ferència de Shakespeare,
Somni d’una nit d’estiu és,
segons Hayter, “una història
que fa molt riure” i que ells
executenambl’objectiud’en-
tretenir el públic. Ho mes-
clen tot, des del Carnaval i la

Commedia dell’Arte a les
danses tribals polinèsies i el
kabuki (el teatre tradicional
japonès). Hayter, director de
lapeça,asseguraquetotaixò
els surt de dins, ja que dispo-
sen, per exemple, d’actors ja-
ponesos i de Java, i fan servir
màscares, titelles imúsicade
l’Índia i de Polònia, interpre-
tada per artistes d’aquestes
contrades. “Shakespeare, de
fet, connecta cultures”.

“Pots fer el que vulguis”
Hayter, a més, és conscient
que amb l’autor de Strat-
ford-upon-Avon “pots fer el
que vulguis sempre que res-
pectis el text”. “És l’escrip-
tor”, diu, amb un cert deix
sorneguer, el director de
l’obra.

El director escènic ens
assegura que els especta-
dors de Santa Susanna veu-
ran “Oberó assegut al seu
tron dalt dels arbres, una
bruixa bona repoblant el
bosc d’al·lucinants bolets,
Titània enamorada d’un
ruc que s’endurà a la suite

que té instal·lada a l’interi-
or d’una flor”. Serà l’obra de
Shakespeare “amb el nos-
tre segell personal”.

La Footsbarn Theatre
feia quinze anys que no re-
presentava el Somni d’una
nit d’estiu i tot just fa po-
ques setmanes que han tor-
nat a portar l’obra per dife-
rents escenaris d’Europa,
cosa que han fet amb molt
de gust. Els agrada la carre-
tera. “Shakespeare és el
nostre poeta favorit, és el
més inspirat, el més sensi-
ble. Ens sentim molt lliures
quan el fem, ja que et dóna
moltes direccions i mai no
t’imposa un camí a seguir”,
indica Hayter, que destaca
que el seu grup se sent ben a
prop de l’esperit de les com-
panyies del temps del dra-
maturg anglès.

La Footsbarn Theatre és
una de les companyies de
teatre de carrer de referèn-
cia a Europa. Van néixer el
1971 a Cornualla (Angla-
terra) i des del 1984 gira
per tot el món. ■
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“Shakespeare,
de fet, connecta
cultures”,
assegura
Patrick Hayter

W
ynton Marsalis és un
missioner del jazz.
Un fidel divulgador

d’aquella música que va in-
ventar Jelly Roll Morton i que
va ser rubricada per l’oncle
Satchmo. Per a Wynton el
jazz, el so amb què s’ha bres-
solat com a fill de músics
nascut a Nova Orleans, no és
tan sols un art o una expres-
sió emocional i creativa, sinó
un objectiu de vida.

Des que va abandonar els
Messengers d’Art Blakey va
declarar la seva fidelitat ab-
soluta a les essències més
genuïnes del gènere i el pro-
pòsit de dedicar-se en cos i
ànima a difondre el vessant
més clàssic i ortodox d’a-
quest llenguatge. Potser el
fervor de la seva fe ha com-
portat que la seva trompeta
soni com els mateixos àn-
gels, tot i que el conservacio-
nisme de museu acabi traint
l’esperit rebel d’una música
que va néixer com un crit de
reafirmació identitària.

El seu respectable afany
com a vigia d’aquest jazz
cívic –respectuós amb les
formes i de bona conducta–
li ha proporcionat com a re-
compensa la direcció de la
Lincoln Jazz Orchestra, una
formació dissenyada a mida
de les seves necessitats. Per
això concerts com el que va
oferir a Sant Feliu de Guíxols
s’assemblen més a un bri-
llant discurs acadèmic que
no pas a una emotiva i tras-
balsadora lectura poètica.

Amb una primera part de-
dicada a John Coltrane i el
segon temps repartit entre
Lee Morgan, Horace Silver i
altres patriarques abonats a
la revisitació, no va ser fins al
blues en quartet dels bisos
quan alguna cosa semblant a
l’emoció va treure el nas per
allà. Això sí, l’execució impe-
cable, els músics impol·luts i
el pare Wynton satisfet de
preservar el jazz com la mú-
sica clàssica del segle XX. Tot
seria fantàstic si el jazz ha-
gués nascut a l’ordenada Su-
ïssa, però resulta que va apa-
rèixer a la convulsa Nova Or-
leans. Oi, Wynton?

*
Wynton Marsalis & The Lin-
coln Jazz Orchestra, FESTIVAL
PORTA FERRADA. SANT FELIU
DE GUÍXOLS, 21 DE JULIOL.

Crítica*
jazz
PerePons

Missió
acomplerta

El concert de
Wynton Marsalis
va ser un brillant
discurs acadèmic

Drexler
multicolor

Jorge Drexler és un
d’aquests cantants que
mai no passen de moda.

Darrerament abusa una
mica del so industrial, que
diria J.M. Hernández Ripoll,
però té una consistència
guanyada amb els anys. En
fa sis va oferir un concert
memorable dins el Grec a la
plaça del Rei. Presentava el
disc Sea i a la seva discogrà-
fica d’aleshores, Virgin,
deien estar desesperats per-
què no venia. Va omplir
l’espai i fins i tot es va mar-
car la presumpta excentrici-
tat –no per a aquest suec,
sinó per a molts dels progres
que en són fans– de fer pujar
els Gossos a l’escenari i can-
tar un tema seu en català.
Dimecres passat ja no s’hi va
atrevir, tot i comptar entre el
públic amb algun membre de
la banda manresana, l’últim
disc dels quals, per cert, els
fa mereixedors d’una plaça
del Rei, per exemple.

Els festivals, de vegades,
serveixen per a això, per
veure el creixement d’un ar-
tista, per veure com comen-
ça a les sales petites i acaba
omplint platees colossals i,
potser, torna a les trinxeres.
Drexler és en l’estadi inter-
medi. Té quaranta i pocs
anys i gaudeix del seu millor
moment. Gràcies a Al otro
lado del río, la cançó que va
guanyar l’Oscar a la millor
cançó el 2005 en ser inclosa
al film Diarios de motocicle-
ta, va obtenir una populari-
tat ben merescuda i la pas-
sada nit tothom cantava
amb ell els temes del seu
últim disc.

Drexler és un paio simpà-
tic, atractiu, i, a més, un
cantant enorme, que té
tants de colors com els del
seu escenari de dimecres.
Ara és blau, ara és vermell,
ara s’apaga. Prometia 12 se-
gundos de oscuridad i va
oferir més d’una hora i mitja
de potència artística, tot i
certes rareses només com-
prensibles per als fans més
acèrrims, com una versió
ben circumspecta d’El pia-
nista del gueto de Varsovia.
Els cracs, però, tenen això:
tot se’ls permet.

El suec

Els festivalsserveixen
perveure l’ascens
d’unartista,com
començaa lessales
petites iacabaomplint
plateescolossals
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