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Els Grans del Gospel  
visita Catalunya i Andorra
3Chicago Mass Choir i Golden Gate Quartet destaquen al cartell

NÚRIA MARTORELL 
BARCELONA

Un any més, i ja suma 13 edici-
ons, el festival Els Grans del Gos-
pel inunda Catalunya amb forma-
cions de renom. En total, la progra-
mació arriba a diverses poblacions 
catalanes i fins i tot andorranes, 
amb concerts a Barcelona, Viella, 
Granollers, Tarragona, l’Hospitalet 
de Llobregat, Vilafranca del Penedès, 
Escaldes-Engordany, Sant Cugat, 
Santa Coloma de Gramenet, Girona 
i Viladecans. El cartell inclou actua-
cions fins al 22 de desembre. I el grup 
més actiu serà F.O.C.U.S. Gospel Sin-
gers, que oferirà fins a cinc recitals 
(des d’aquest dijous 8 de desembre 
fins al pròxim diumenge, dia 18).
 Es tracta d’una brillant agrupació 
que va néixer el 1997 i que va arribar 
a tenir 20 components a les seves fi-
les i a participar en diferents grava-
cions d’artistes de gospel de la talla 

de God’s Property, Trinitee 5:7 i The 
Mighty Clouds of Joy, entre d’altres. 
Serà la primera vegada que actua-
ran a Espanya, si bé són uns habitu-
als d’escenaris italians i alemanys.
 Una altra formació a destacar, i 
que també debutarà aquí, és el Chi-
cago Mass Choir. «Chicago és al qui-

lòmetre zero de la història del gos-
pel i al cor de Chicago hi ha el South 
Side, el barri on va començar el Chi-
cago Mass Choir. El seu estil és el de 
la ciutat: fort i rítmic. La seva fórmu-
la, la de sempre: el camí més curt per 
posar dret el públic és una cançó de 
gospel. Tradició de 24 quirats que es 
presenta per primera vegada a Els 
Grans del Gospel, a Catalunya i a Es-
panya», subratlla Luis Manjarrés, el 
director del festival.
 Però potser el principal reclam és 
el Golden Gate Quartet: gairebé vuit 
dècades després del seu naixement, 
demostra la seva capacitat de per-
durar amb el disc Incredible. El grup, 
que serà telonejat per la imparable 
formació catalana Ol’Green, comp-
ta amb la direcció musical de Clyde 
Wright, de 81 anys i segon tenor 
d’aquesta institució des del 1954, i 
actuarà el pròxim 16 de desembre al 
Palau de la Música. H

EL CERTAMEN ARRIBA AQUEST ANY A LA 13A EDICIÓ

33 Golden Gate Quartet.

Shakespeare 
en la millor 
companyia 
3Propeller torna a ‘Henry V’ per 
parlar del cost humà de la guerra

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

P
oques companyies s’apro-
ximen a William Shakes-
peare amb el rigor i la bri-
llantor que ho fa Propeller, 

la formació britànica composta ex-
clusivament per homes com en els 
temps del teatre isabelí, el de l’èpo-
ca del dramaturg, quan la llei impe-
dia a les dones pujar a un escenari 
i els personatges femenins eren in-
terpretats per actors. Aquest rigor 
ha convertit la companyia que diri-
geix Edward Hall en un clàssic del 
festival Temporada Alta, que visi-
tarà avui i demà per quarta vegada 
amb Henry V. Arriba al Teatre Muni-
cipal de Girona quan encara no s’ha 
complert un mes de la seva estrena.  
Va ser l’obra amb la qual van iniciar 
el seu camí fa una dècada i mitja.

 Henry V (1599) s’ha considerat 
com una peça de fervor nacionalis-
ta perquè narra la victòria d’un jo-
ve rei davant les tropes franceses a 
la batalla d’Agincourt (1415) durant 
la guerra dels cent anys. «Shakespea-
re presenta un jove valent que ha de 
legitimar el seu regnat i es pregun-
ta què ha de fer per guanyar-se la se-
va gent i vèncer França. I la seva vic-
tòria a la batalla, on la diferència de 
tropes era de cinc a un per als france-
sos, el fa sentir-se legitimat per Déu», 
explicava ahir l’actor Dugald Bruce-
Lockhart, que encarna el monarca.
 És un dels 14 intèrprets que es re-
parteixen la trentena de personat-
ges i que també integren el cor que 
a les obres de Shakespeare acostu-
ma a explicar la història. En aques-
ta versió, amb una narrativa en flash-
back, el cor dibuixa la faceta heroica 

EL FESTIVAL TEMPORADA ALTA DE GIRONA I SALT

d’Enric V, mentre paral·lelament ve-
iem la dura realitat i el cost humà de 
la guerra.
 La fidelitat al vers de Shakespe-
are s’acompanya amb una posada 
en escena aclaparadora, d’una gran 
càrrega física, amb 20 minuts im-
pressionants al camp de batalla. En 
una escenografia sòbria on una cai-
xa tant és un vaixell com un taüt i a 
ritme de música pop, amb la cançó 
London calling dels Clash inclosa, ar-
riba aquest Henry V en què els seus in-
tèrprets fins i tot recapten fons per a 
obres benèfiques a l’entreacte. Pro-
peller és una companyia única. H

33 Una escena de ‘Henry V’, de la companyia britànica Propeller, formada només per homes.

MANUEL HARLAN

cuts de la ploma del genial drama-
turg: Macbeth, Ricard III, Iago... La 
peça compta amb l’aval de la direc-
ció de Ramon Simó, que estrena el 
seu primer muntatge després de 
ser elegit director del Grec, i la in-
terpretació d’un actor tan solvent 
com Manel Barceló. Després de 
l’estrena a Girona, Els dolents farà 
temporada a la Sala Muntaner del 
7 de març al 8 d’abril.

33 El festival Temporada Alta 
s’acomiada aquesta setmana amb 
un minicicle dedicat a Shakespe-
are, amb el Henry V de la compa-
nyia Propeller com a cap de cartell. 
Demà arribarà a la sala La Planeta 
de Girona el segon plat amb Els do-
lents (Shakespeare’s villains), una 
peça de l’actor, director i drama-
turg Steven Berkoff (1937) que re-
crea els apassionants malvats nas-

Ramon Simó i els grans malvats
UNA ALTRA PROPOSTA AMB SHAKESPEARE


