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El Festival Shakespeare tanca amb una ocupació del 85% 

La mostra ha tingut 5.000 espectadors amb una oferta atractiva

JORDI SUBIRANA

El Festival Shakespeare de Santa Susanna està plenament consolidat. La segona edició de la mostra
escènica, que se celebra des del 12 d'agost a la localitat del Maresme, abaixa aquesta nit el teló amb
una ocupació superior al 85%, i, el que és més important, una oferta suggerent, en línies generals, en la
qual se citen muntatges tradicionals, revisions de l'obra del bard de diversos autors i tota classe de
disciplines, grans actors i produccions pròpies.

La bona acollida de la primera edició --un 82% d'aforament-- va portar els organitzadors a ampliar en un
40% el nombre de butaques dels dos espais a l'aire lliure a la masia de Can Ratés, un racó amb bells
jardins que es va començar a construir al segle XVI. L'escenari gran ha passat de 380 seients a més de
600, i el petit, de 180 a 220.

GRANS NOMS
El públic ha respost a aquesta "arriscada aposta", segons el director, l'escenògraf Paco Azorín. I tot i
que encara es desconeix l'assistència als espectacles d'avui (l'òpera The rap of Lucretia, de Britten, i un
musical de Coco Comín sobre La comèdia dels errors), l'organització afirma que el nombre
d'espectadors se situarà al voltant de les 5.000 persones. La principal raó d'aquesta xifra tan elevada
s'ha de buscar en una programació plena de cares conegudes: El rei Lear, dirigit per Calixto Bieito i
protagonitzat per José María Pou, la proposta de ballet clàssic d'Ángel Corella i l'adaptació d'Helena
Pimenta de La tempesta, amb un elenc encapçalat per Álex Angulo i Ramón Barea.

INTERNACIONALITZACIÓ
Però al marge de la bona acollida, Azorín, que ha firmat un acord amb l'Ajuntament de Santa Susanna
fins a l'any 2007, destaca que en aquesta segona edició el certamen ha deixat de ser "un aparador" de
títols en gira i s'ha convertit en un festival en tota regla.

Santa Susanna ha iniciat una clara aposta per les produccions i coproduccions --sis, entre elles les
peces de Corella i Comín--, muntatges nous que requereixen un enorme esforç artístic i econòmic i que
són els que donen prestigi i personalitat a un festival. Així mateix, s'ha portat la mostra més enllà de
l'estricte espectacle i s'han organitzat conferències de diferents especialistes sobre els textos presentats
amb l'objectiu d'acostar l'obra de Shakespeare al públic.

La intenció és seguir en aquesta línia, encara que el director reconeix la necessitat
d'"internacionalitzar més" l'esdeveniment. Azorín no busca tant portar a Santa Susanna la Royal
Shakespeare Company i Peter Brook, sinó iniciar col.laboracions amb teatres i companyies estrangeres
per crear espectacles conjunts que permetin oferir una lectura "contemporània" de l'autor.

Tot i que el festival Shakespeare seguirà centrat en propostes de teatre, dansa i música, en la
programació del 2005 s'inclourà un cicle de cine. També s'estudiarà la possibilitat d'organitzar diferents
cursos de formació per a intèrprets, "amb la mirada posada a crear una companyia resident", diu
Azorín, que treballa en un projecte amb el director català Mario Gas per a l'any que ve i que prefereix no
explicar.
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Eusebio Poncela, divendres, durant la representació de Macbeth
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