
 AVUI
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 01/08/2004

Secció: Espectacles         Pàg: 43

La segona edició del festival dedicat al dramaturg anglès presenta més d'onze espectacles de
teatre, dansa, òpera i mim

Un Shakespeare polièdric a Santa Susanna

Jaume Pi

E l clàssic dels clàssics de la literatura universal, William Shakespeare, rellegit per diverses visions de les arts
escèniques. Aquesta és l'arriscada proposta de l'únic festival a l'Estat dedicat al genial autor.

Durant deu dies, del 12 al 22 d'agost, un petit poble de 2.500 habitants del Maresme es transformarà en
un nou Stratford-upon-Avon, la vila que va veure néixer William Shakespeare. La segona edició del
festival de Santa Susanna no vol ser un revival de clàssics ni una marató, sinó presentar "un
Shakespeare contemporani que ens interrogui sobre l'avui", explica el director del festival, Paco Azorín.
El certamen "no pretén ser cap aparador sinó un generador directe de propostes i idees noves". Amb
aquesta vocació s'iniciarà el festival, amb seu a l'antiga masia fortificada de Can Ratés.
Aquesta segona edició "serà menys internacional, perquè volem que hi hagi més produccions pròpies i
coproduccions". Per tant, es veurà un Shakespeare multidisciplinari: música, dansa, circ, òpera i altres
experiments artístics, a més de conferències i debats. Amb un pressupost més gran, el cartell és
d'autèntic luxe, amb quatre estrenes absolutes.
Dels 11 espectacles que es presenten, cal destacar la producció d'UR-Teatro de La tempestat (dies 12 i
13), en què Helena Pimenta fa "una reflexió sobre la natura i sobre la vocació de l'home de destruir
aquesta natura", amb Álex Angulo de protagonista.
També s'estrena per primer cop en el festival una òpera: La violació de Lucrecia, de Britten, amb
adaptació escènica de Carme Portaceli (dies 21 i 22). Coproduïda amb l'Institut Valencià de la Música,
l'òpera comptarà amb 8 veus i 13 músics dirigits per Joan Cervelló.
No podia faltar una representació (15 d'agost) del polèmic El rei Lear de Calixt Bieito, "una visió molt
particular que respecto i que el festival es veu obligat a mostrar, com una de les múltiples formes
d'interpretar l'obra de Shakespeare", segons Azorín. També el mateix dia 15 hi haurà un espectacle de
la pallassa Pepa Plana sobre el personatge de Julieta, una actuació "per a petits i grans".
Un altre plat fort serà la presència del famós ballarí Ángel Corella, junt amb altres estrelles de l'American
Ballet, en un espectacle de dansa clàssica que farà un recorregut per tres grans obres de Shakespeare:
Romeu i Julieta, El somni d'una nit d'estiu i l'Amansiment de l'Harpia (dies 16 i 17). Corella ha explicat
que "per primer cop intercalem intervencions d'actors recitant fragments de text amb coreografies de
ballet".
També hi haurà lloc per al teatre musical, una disciplina "que semblava difícil d'encaixar amb
Shakespeare". Coco Comín no amaga que "una obra de l'autor anglès musicada amb pop-rock feia
certa por" però la coreògrafa farà finalment una presentació "contemporània" de La comèdia dels errors
(dia 22), interpretada per vuit estudiants de la seva escola.
També destaca una dramatúrgia de l'escriptor Edward Bond en què es posa en la pell de Shakespeare,
Últim quadern de notes de William Shakespeare, amb traducció d'Anton Baulenas i direcció d'Antonio
Simón (dia 13); Othello per morire in tuo bacio, una tragèdia musical per a dos actors en producció del
Teatro Stabile di Torino; ¡Quién va!, una treball entorn a la dramatúrgia de Hamlet dirigit per Sergio
Peris-Mencheta; i un Macbeth protagonitzat per Eusebio Poncela.
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“Amloii”, una aproximació a “Hamlet” dirigida por Mauricio Celedón / Festival Shakespeare.
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