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El Festival Shakespeare arriba 
avui a la seva setena edició instal·
lat definitivament a la masia de 
Can Ribot de Mataró, després de 
desvincular·se de Santa Susanna, 
que va acollir el seu primer lus·
tre. L’únic certamen a Espanya 
dedicat al dramaturg es prolon·
garà fins al 9 d’agost amb una 
oferta de teatre, música, dansa 
i activitats paral·leles, que tin·
drà entre els seus principals al·
licients En attendant le songe (9 
d’agost), una revisió extravagant 
i divertida de Somni d’una nit d’es-
tiu a càrrec d’Irina Brook, filla del 
prestigiós Peter Brook. A més, es 
rendirà homenatge als 400 anys 
de l’edició de Sonets amb la core·
ografia Fair friends Shakespeare’s 
sonnets, de la companyia alema·
nya Moving Theatre, i una instal·
lació de Salvador Juanpere. 
 El festival apuja avui el teló 
al ritme de la Big Band Jazz Ma·
resme, amb un concert dedicat 

a Such sweet thunder, partitura 
de Duke Ellington en la qual el 
músic va voler relacionar el jazz 
amb l’obra shakespeariana. Dis·
sabte es representarà Ricard II, de 
Carme Portacelli, un descens als 
baixos fons del poder. Mario Gas 
farà una lectura dramatitzada de 
La caça de l’home, d’Albert Balasch 
(6 d’agost), i per al públic famili·
ar es programarà Giulietta, de Pe·
pa Plana (7 d’agost). 
 Montse Vellvehí, directora ar·
tística, ha dissenyat l’edició «més 
multidisciplinària», amb confe·
rències, cursos, lectures de llibres 
i cine (el 8 d’agost es projectarà 
Omkara, una versió índia d’Otel·lo). 
«Amb la crisi, el pressupost (de 
250.000 euros) s’ha reduït un 25% 
i hem hagut de recórrer a la ima·
ginació». Aquest any, amb la pu·
blicació de Dues mirades, el festi·
val inicia una col·lecció, conjun·
tament amb Eumo Editorial, per 
llançar textos sobre el dramaturg 
i pròximament formarà part de 
la Xarxa Europea de Festivals 
Shakespeare. H

TEATRE  

La filla de Peter 
Brook dirigirà 
un muntatge 
del Festival 
Shakespeare

IMMA FERNÁNDEZ
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33 Pepa Plana, a Giulietta.

Enèsima resurrecció
La cantant Marianne Faithfull es va mostrar en plena forma vocal a l’Auditori 

rònicac

una nítida sonorització. 
 Va congregar un públic tan incon·
dicional com minoritari. El seu cas 
és com el de la deliciosa Jane Birkin, 
que fa uns mesos va haver de canviar 
precipitadament de recinte perquè 
no tingués un atac d’horror vacui. Ma·
rianne Faithfull va mantenir la cita a 
la sala gran de l’Auditori, encara que 

faltés molt per omplir·la. 
 A hores d’ara no és de les que s’in·
timidi per una punxada (sigui dit 
sense segones), i va arrencar amb un 
dels seus temes fetitxe: Times Squa-
re. Va compensar la seva escassa agi·
litat escènica amb una aurèola que 
ningú més podria posseir. Amb fre·
dor escruixidora va treure un partit 
especial als temes més country del 
seu nou treball. Va rescatar tres pe·
ces de l’emblemàtic Broken English i 
va emocionar amb la seva revisió de 
In Germany Before The War, de Randy 
Newman. No va cantar res de Kurt 

Weill (únicament el violinista va to·
car una de les seves melodies amb 
un xerrac), però sí que hi va haver 
un obligat record a l’època en què 
era musa dels Rolling Stones.
 Quan va demanar al públic que 
l’acompanyés en la mítica As Tears 
Go By un gairebé ni la podia seguir de 
tan baixa com és la seva tessitura, in·
sòlita en una dona. I per més entra·
nyable que sigui, gairebé una àvia 
adorable, no deixava de ser inquie·
tant veure·la interpretar Sister Mor-
phine mentre bevia amb una palleta 
una ampolla d’aigua mineral. H  

Veure-la cantar ‘Sister 
Morphine’ bevent aigua 
mineral amb una palleta 
va ser inquietant

LUIS TROQUEL
BARCELONA

S
i es presentés a un d’aquells 
reality a l’estil de Supervi-
vientes segur que guanya·
ria de sobres. I això que 

aquesta aristòcrata d’origen germà·
nic va arribar a viure al carrer quan 
més enganxada a la droga estava. 
Des de finals dels anys 60, Marianne  
Faithfull arrossega la seva supervi·
vència com una llegenda. L’última 
vegada que va actuar a Barcelona, 
fa quatre anys al Teatre Grec, no va 
ser ni molt menys la seva millor nit. 
«Una ombra de si mateixa», titulava 
la crítica aquest mateix diari. Dime·
cres, no obstant, la vam tornar a veu·
re en plena forma al concert inaugu·
ral del Mas i Mas Festival.
 Han passat moltes coses en tot 
aquest temps: un càncer de mama 
superat, una nova resurrecció en la 
seva carrera cinematogràfica gràci·
es a la pel·lícula Irina Palm, una ex·
plosiva autobiografia, una gira eu·
ropea (amb data inclosa a Barcelona) 
suspesa l’any passat per esgotament 
i, per fi, un nou disc, Easy Come Easy 
Go. El vint·i·dosè de la seva tortuosa 
carrera i el primer que grava sense 
necessitat de drogar·se, segons ella 
mateixa va confessar.

PRECIOSISME INSTRUMENTAL / El disc se 
subtitula 18 cançons per a amants de la 
música i dimecres en va cantar mol·
tes sense que semblessin poca cosa 
al costat dels seus grans èxits. Potser 
perquè també es tracta de clàssics, 
peces alienes que porta al seu panta·
nós terreny, de nou amb el produc·
tor Hall Winner (com en el cèlebre 
Strange Weather). Els set músics vir·
tuosos que l’acompanyaven van fer 
justícia al preciosisme instrumen·
tal que els caracteritza, afavorits per 

33 Marianne Faithfull, dimecres a la nit, a l’Auditori de Barcelona. 

CESC GIRALT

Burt Bacharach, en 
el seu oceà d’èxits
L’autor de ‘Raindrops keep fallin’ on my head’ i ‘I say 
a little prayer’ va oferir un exuberant recital a Madrid

JORDI BIANCIOTTO
MADRID

Burt Bacharach té tants èxits que els 
agrupa en medleys, perquè si no, els 
seus concerts durarien cinc hores. 
Es tracta de gratificar els sentits amb 
una simfonia pop fragmentada en 
41 porcions, la majoria d’elles velles 
habitants del Top 10. Bacharach, l’ho·
me que ha inspirat Elvis Costello i 
Rufus Wainwright, al qual Oasis va 
rendir homenatge en la contrapor·
tada del seu primer disc, el creador 

que va fer compatible comercialitat 
i sofisticació (conceptes divorciats 
en l’actualitat), el guanyador de tres 
Oscars, va oferir dimecres un con·
cert a Madrid. Amb ell va tancar una 
gira europea de 10 recitals que no va 
seduir, pel que sembla, cap promo·
tor català.
 Bacharach no és, fonamental·
ment, un artista d’escenari, però 
tampoc un convidat de pedra de les 
seves actuacions, a l’estil de Brian 
Wilson. Amb 81 anys i un ensinis·
trament professional que es remun·
ta al Brill Building novaiorquès i als 
seus treballs de pianista i arranjador 
de Marlene Dietrich, sap què ha de 

33 Burt Bacharach.

fer per instal·lar la felicitat a la pla·
tea. Pocs tenen tanta matèria prime·
ra de la qual presumir. «Tota la mú·
sica d’aquesta nit ha estat composta 
per la mateixa persona: el pianista», 
va anunciar amb ironia al comença·

ment del recital, a la Casa de Cam·
po. Americana, texans, calçat espor·
tiu i un piano Steinway al centre de 
tot, envoltat per set músics i tres can·
tants.

CLÀSSICS ‘NON STOP’ / Les portes del Xa·
nadú melòdic es van obrir amb What 
the world needs now is love i una llarga 
fusió de Don’t make me over, Walk on 
by, I say a little prayer, I’ll never fall in lo-
ve again i Do you know the way to San Jo-
sé. Així, sense anestèsia. Altres peces 
van sonar íntegres: Anyone who had a 
heart, Make it easy on yourself, Close to 
you, God give me strength (la cita amb 
Costello), dos talls d’At this time i la in·
èdita Every other hour. 
 Hi va haver un medley d’èxits pri·
merencs (Magic moments), un altre 
de cançons per al cine (Arthur, What’s 
new pussycat), i moltes discretes refe·
rències a Dionne Warwick, però on 
Bacharach va acabar desmuntant to·
tes les defenses va ser amb The look of 
love, Raindrops keep fallin’ on my head i 
Alfie amb la seva gola resseca. En fi, 
dues hores de pell de gallina. ¿Senti·
mentalisme? Talent.  H

rònicac


