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DIVENDRES, 31
ANGLÈS
● 22 h, pl. de Catalunya, cobla
Baix Empordà.

FIGUERES
● 22 h, rbla. de Sara Jordà,
cobla La Principal d’Olot.

PALAFRUGELL
● 21 h, pl. Nova, c. Vila Jonquera.

SANT PERE DE RIBES
● 22 h, pl. Marcer, cobles Mari-
nada, Jovenívola de Sabadell i
Ciutat de Cornellà (aplec).

TARRAGONA
● 21 h, rbla. Nova, c. Cossetània.

DISSABTE, 1
BEGUR
● 22.30 h, pl. de la Vila, cobla
Baix Empordà.

CAMPRODON
● 21.30 h, Pont Romànic, cobla
Sant Jordi - Ciutat de Barcelona
(concert).

LLORET DE MAR
● 22.30 h, pl. de la Vila, cobla
La Flama de Farners.

AgendadeSardanes Òscar Igual

TORELLÓ
● 17.30 h, pl. Vella, cobles La
Principal de la Bisbal i La Flama
de Farners.

DIUMENGE, 2
EL VENDRELL
● 19.30 h, la Rambla, cobla
Contemporània.

MOIÀ
● 16.30 h, al parc Municipal,
cobles Lluïsos de Taradell,
Sant Jordi - Ciutat de Barcelo-
na i cobla Ciutat de Cornellà
(aplec).

PALAMÓS
● 18.30 h, pl. de Mossèn Gu-
mersind, cobla Baix Empordà.

PRATS DE MOLLÓ
● 11 i 16.30 h, ballada. Nit, con-
cert. Pl. Firal, cobla Tres Vents.

RIBES DE FRESSER
● Matí, tarda i nit, pl. del Mer-
cat, cobles Ciutat de Girona,
Marinada i Jovenívola de Saba-
dell (aplec).

TÀRREGA
● 19.30 h, cobla Tàrrega.

Desonets
iperles

El Festival Shakespeare,
ara jadeMataró, continua
a la masia de Can Ribot

Marta Porter
BARCELONA

La celebració dels 400 anys
dels Sonets de William Sha-
kespeare marquen l’edició
d’enguany del Festival Sha-
kespeare, que, després d’un
any de cogestió amb el mu-
nicipi de Santa Susanna,
passa a ser responsabilitat
exclusiva de Mataró, tot i
queelssisespectaclesquees
presenten se seguiran fent a
la masia de Can Ribot.

Dues produccions pròpi-
es, dues companyies de pri-
mer ordre internacional i
dues produccions catalanes
convidades conformen el
gruix d’una setena edició
que ha hagut de passar d’un
pressupost de 300.000 €
l’any passat a un de 250.000
(tot i que el departament de
Cultura manté la seva apor-
tació de 70.000 €). Per com-
pensar-ho, ladirectoraartís-
tica, Montse Vellvehí, ha
muntat un seguit d’activi-
tats entorn de l’escriptor.

Com a caps de cartell des-
taquen En attendant le
songe, una nova visió d’El
somni d’una nit d’estiu sig-
nadaperIrinaBrook, fillade
Peter Brook. Es tracta d’una
adaptació interpretada per
sis homes en un muntatge
senzill i molt lliure que es
mou entre el minimalisme
escènic i la voluntat de recu-
perar els antics espectacles
ambulants i festius.

L’altraperladel festivalés
l’espectacle de dansa Fair
friends Shakespeare’s so-
nets, de la companyia ale-
manya Moving Theater. Ins-
pirats en els sonets del
poeta, tres ballarins explo-
ren sentiments com la riva-
litat, l’addiccióa l’ego, l’amor
i l’obsessió per la bellesa.

Les produccions pròpies
Pel que fa a les produccions
pròpies, inaugura el certa-
men un concert de la Big
BandJazzMaresmesobre la
suite Such sweet thunder,
amb la qual Duke Ellington
també va voler acostar-se a
lapoesiashakespeariana.La
segona és una lectura dra-
matitzada de La caça de
l’home, d’Albert Balasch, a
càrrec de Mario Gas. Final-
ment, el Festival recupera
dues propostes ja estrena-
des, Ricard II, dirigida per
Carme Portaceli, i Giulietta,
de la pallassa Pepa Plana.

Pel que fa a les activitats,
destaca la taula rodona Els
traductorsdelsSonets,amb
Salvador Oliva, traductor al
català, i Txema Martínez
Marzo i Andrés Ehrenhaus,
al castellà; la projecció
d’Omkara, una visió índia
d’Otel·lo signada per Vishal
Bhardwaj, a més de cursos,
una exposició i la presenta-
ció del llibre Dues mirades,
on Oliva i Stephen Green-
blatt entrecreuen el seu
saber sobre Shakespeare.■

Germanamorfina
Ha sigut un mite per
mèrits propis i pot-
ser una supervivent
per amor propi. La
carrera de Marianne
Faithfull podria ser
un patró de la histò-
ria del rock fins a es-
devenir tòpica, però

ella ha sumat la tenacitat i ha convertit
les addiccions i les malalties, que han
sacsejat la seva existència, en un com-
ponent afegit. Sempre es recordarà
Faithfull com a musa i nòvia de Mick
Jagger als anys seixanta, que li va es-
criure As tears go by, tema que ahir va
recuperar cap al final del concert. La
veu angelical amb què la interpretava
el 1964 va quedar perduda enmig de
les tempestes que ha patit. Entre les
anècdotes cal afegir-hi que Faithfull és
descendent de l’escriptor aristocràtic
vuitcentista Sacher-Masoch, que va
donar nom al terme masoquisme.

Amb les forces justes, vigor i sa-
voir faire, Marianne va afrontar ahir
un concert breu i intens, combinant
peces històriques del seu repertori
amb les del recomanable Easy come,
easy go, últim disc que no va poder
presentar fa uns mesos a Barcelona
víctima d’una nova indisposició.
L’Auditori no es va omplir, però el pú-
blic era selecte: escriptors, editors,
músics, científics...

Tots expectants a l’energia de l’ar-
tista, que des dels primers versos de
Times Square ens va mostrar el que
faria. Acompanyada per un grup de
set músics de luxe, des dels multiins-
trumentistes Kate St. John, Jack Pin-
ter, Leo Abraham, Hurdy Gurdy i
David Coulter i Roger Eno fins a una
secció rítmica, Rory MacFarlane al
contrabaix i Andy Newmark a la ba-
teria, que en alguns moments va
sonar per sobre de la veu trencada,
tènue i terriblement expressiva i càli-
da de Faithfull. La segona peça va ser
la primera del nou disc, Down from
dover, de Dolly Parton. En un recor-
datori especial a Billie Holiday, la veu
rogallosa de Faithfull va entrar amb
els primers acords de Solitude, un
himne del qual va fer una versió gai-
rebé de cabaret d’entreguerres, amb
un gravíssim fil de veu semblant al
de la malaguanyada Nico.

Ja estava endollada quan va re-
cordar d’on provenia amb Broken
english, que va escriure fa trenta
anys i que va sonar rejovenida amb
el grup desbocat i el públic animat
per no dir entusiasmat. També va
sorgir poderosa In Germany before
the war, de Randy Newman, amb
uns populars acords inicials de Kurt
Weill al violí. El rock reapareixia amb
la força de Salvation, gran tema que
al nou disc canta acompanyada de
Sean Lennon.

Totes les pilotes eren guanyadores
i la diva alternava balades i desespe-
rades peces de rock, cabaret ale-
many i vivificadors countrys com Ba-
llad of Lucy Jordan. Quan la cosa es
relaxava un xic, la banda atacava
clàssics com Sister morphine, amb
els seus desesperats versos: “Aquí
sóc al llit d’un hospital. Digue’m ger-
mana morfina, quan em tornaràs a
visitar? No crec que pugui resistir

tant, és massa fort el meu dolor”. No
li calia fingir a l’actriu i cantant per
interpretar-la amb dramatisme, amb
el guitarrista Leo Abraham tocant
apassionadament. Al tram final vam
escoltar la romàntica As tears go by,
la poètica peça de Morrisey Dear god
please help me i el reggae Why d’ya
do it. Era el final, amb una merescu-
da ovació final. Marianne va abando-
nar l’escenari amb un gira-sol, regal
d’un espectador. Sortiria de nou per
brindar un últim tema, Sing me back
home, que al disc comparteix amb el
seu vell amic Keith Richards.

Eren quarts d’onze, Marianne
havia ensenyat els seus dots i ens
havia convençut. Renascuda en dife-
rents ocasions, l’artista britànica va
oferir un concert ple de matisos.
Ningú no demanava exhibicionismes
rockers, només una autenticitat sor-
gida amb esplendor. Només ho
podem resumir com a magistral. ■

LaCrònicaPop

David
Castillo

Marianne Faithfull. L’Auditori, 29 de juliol PERE VIRGILI

Un esplèndid Manel Barceló interpreta Ricard II en l’obra
homònima, que dirigeix Carme Portaceli ■ NAU IVANOV


