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El Festival
Shakespeare

ressuscita al Raval

El Festival Shakespeare està de
trasllat. Després de nou edicions a
Mataró i que l’Ajuntament anul·lés
per sorpresa l’edició 2011, ara res-
suscita al centre de Barcelona.
S’aixopluga en espais del Raval.

sió i els socis que han trobat a la ciu-
tat –en especial la companyia d’Ori-
ol Broggi La Perla 29, que n’assumeix
la producció– han fet que la direcció
no hagi tirat la tovallola. La desena
edició del Festival Shakespeare se
celebrarà del 6 al 12 de juny en dife-
rents espais. El hub serà la Bibliote-
ca de Catalunya, però escamparan el
seu radi d’acció per llocs com el Te-
atre Romea, el CCCB, l’Escola Mas-
sana, la Filmoteca de Catalunya, La
Central i el bar Horiginal. Com diria
Shakespeare, Tot va bé si acaba bé.

Un pressupost de mínims
El nou festival s’ha encongit per
mancances pressupostàries. És, al-
tra vegada, un embrió del que vol-
dria ser. “El nou context és bo, pe-
rò igualment hem d’adaptar-nos a la
crisi. I el festival es pot fer gràcies a
la complicitat dels artistes, que vé-
nen a risc”, explica Vellvehí. De fet,
el pressupost “costa suor, llàgrimes,
il·lusió, talent i 40.000 euros”, diu la
directora, diners que provenen
d’una subvenció de l’Ajuntament de
Barcelona i de la previsió de recur-
sos propis. El 2011, el pressupost era
el triple: 127.000 euros (83.000
aportats per l’Ajuntament de Mata-
ró i 38.000 per la Generalitat).

“Tenim intenció de fer-nos més
grans. El festival actual és un testi-
moni mentre intentem reinventar-
nos. Volem fer una mostra interna-

cional amb espectacles i programa-
dors de fora. Seguim a la Xarxa Eu-
ropea de Festivals Shakespeare, de
manera que tenim el camí fàcil per
moure els espectacles”, apuntava
Vellvehí. De moment, es tracta de
crear caliu. “És una idea molt en-
grescadora. Venir al Raval i embor-
ratxar-te de Shakespeare”, afegeix
Julio Manrique, director del Romea
i un altre dels padrins del projecte.

Una programació exigent
La cartellera teatral consta de “sis
perletes” que es faran el cap de set-
mana a la Biblioteca i d’un especta-
cle de gran format: el Julio César
que Paco Azorín dirigirà a Mèrida
amb Mario Gas, Sergio Peris-
Mencheta i Tristán Ulloa passarà
abans pel Teatre Romea (l’11 i 12 de
juny). De petit format, hi haurà du-
es estrenes: una peça de dansa de

LAURA SERRA

BARCELONA. “Estem vius, som aquí
i farem el festival”. Aquest era l’es-
lògan que ahir enarborava Montse
Vellvehí, directora del Festival Sha-
kespeare. La història de la mostra
d’arts escèniques és relativament
curta, però ja compta amb alguns
entrebancs dignes d’una de les co-
mèdies del bard anglès. El Festival
Shakespeare va néixer el 2003 a
Santa Susanna, va arrelar al Mares-
me i va créixer en ambició, i el 2008
va expandir-se a Mataró. Un any
més tard, la capital va quedar-se en
solitari programant un festival cen-
trat en la producció i l’exhibició
d’espectacles inspirats en la figura
de William Shakespeare. L’aposta
semblava en ferm fins que el juny
del 2011, quan faltaven poques set-
manes per arrencar la novena edi-
ció, l’Ajuntament de Mataró va
anunciar que l’anul·lava per “la situ-
ació econòmica”.

Després d’un any en blanc, el Fes-
tival Shakespeare tornarà a ressusci-
tar en una nova seu, al barri del Raval
de Barcelona. El suport de la profes-

La caiguda d’Amlet, de Jordi Oriol, serà un dels espectacles convidats a la nova etapa del
Festival Shakespeare, amb seu a la Biblioteca de Catalunya. LA PERLA 29

Moreno Bernardi titulada [H] i un
musical de Quim Lecina que repas-
sa diferents personatges i argu-
ments a Big Will Shakespeare!! Es
reposaran obres d’orfebreria com
Sonets encadenats, recitats per Llu-
ís Soler; La caiguda d’Amlet (o la cai-
guda de l’hac), de Jordi Oriol, i l’es-
pectacle de manipulació de Miquel
Gallardo Diagnòstic Hamlet. Par-
king Shakespeare farà al pati de la
Biblioteca Treballs d’amor perduts i
Rosa Gàmiz protagonitzarà el mun-
tatge familiar La Julieta.

La resta d’espais acolliran activi-
tats paral·leles, com les conferènci-
es de Jaume Andreu sobre Hamlet
i Lear i de Joan Sellent sobre com
traduir Shakespeare. Els alumnes
de l’Escola Massana faran una ins-
tal·lació permanent durant el festi-
val i la Filmoteca se suma al festival
amb el cicle Shakespeariana.e

La Biblioteca de Catalunya es converteix
en la seu d’una mostra nascuda a Mataró

La Compañía Nacional de Danza explicarà ‘Romeo y Julieta’
El Teatre-Auditori de Sant Cugat
acollirà Romeo y Julieta, la prime-
ra producció de gran format de la
Compañía Nacional de Danza. La
mort és la protagonista de la versió
contemporània de Goyo Montero.

L.S.

BARCELONA. La Compañía Nacio-
nal de Danza (CND) acaba d’estre-
nar al Teatro Real la primera gran
producció d’un ballet modern de
l’era de José Carlos Martínez. No-
més un mes després, els dies 18 i 19
de maig, estrenaran aquest Romeo y
Julieta al Teatre-Auditori de Sant
Cugat. “Teníem ganes d’explicar
una història. Fins ara la CND només
havia fet peces curtes”, deia ahir el
director artístic. La companyia ja
havia interpretat, també a Sant Cu-
gat la temporada 1996-1997, un Ro-
meu i Julieta coreografiat per Na-
cho Duato, però com que la CND no
té el permís per ballar-lo –ni aques-
ta ni cap altra coreografia de l’exdi-
rector de la institució– Martínez va
fer-ne l’encàrrec a Goyo Montero,

director del Ballet de Nuremberg i
Premio Nacional de dansa 2011. “Es
poden fer moltes relectures dels
clàssics i sempre són molt diferents.
I com que ja no la tenim al reperto-
ri...”, deia.

Seguint la partitura de Serguei
Prokófiev, Montero ha fet una ver-
sió del clàssic amb un llenguatge
contemporani però mantenint l’es-
tructura original. Tota la compa-
nyia participa en aquest espectacle,
tants els ballarins especialitzats en
clàssica com els de contemporània:
són 42 intèrprets, dels quals en pu-
jaran a escena 30 a Sant Cugat, per-
què el muntatge es pot redimensi-
onar en funció de l’espai.

Montero s’ha centrat a marcar el
caràcter dels personatges i ha donat
protagonisme a Mab, la mort. Ella
és el narrador de la història. “Veiem
que els personatges no tenien elec-
ció. Arrenca el ballet i estàs estres-
sat perquè veus que el final serà dra-
màtic, però igualment et sorprèn el
que va passant”, deia Martínez. El
tarragoní Aleix Mañé és Romeu i
Marina Jiménez és Julieta. Allan

Marina Jiménez i el tarragoní Aleix Mañé són la
parella protagonista de l’espectacle. CND

Falieri és Mab i la barcelonina Eli-
sabet Biosca és Lady Capuleta. “Ne-
cessites molt fons i resistència per
mantenir el nivell tècnic –assegura-
va ahir Mañé, que fa més de sis anys
que va entrar a la CND2 i debuta en
un protagonista–. És dur perquè
Goyo Montero treballa al 150%. Pe-
rò m’he centrat en la part interpre-
tativa, per no pensar en l’esforç físic
que requeria la peça. Ha sigut tot
molt fluid”, deia ahir el jove de 27
anys. “És un muntatge molt atlètic i
visual. L’escenografia recorda el
West Side Story, amb una casa a ca-
da banda. La història és molt fosca”,
apuntava Martínez. El director ar-
tístic tot just és a la recta final de la
seva segona temporada i ha engegat
una petita revolució a la CND, per-
què ha demanat als ballarins que si-
guin excel·lents en contemporani
–el que havien fet en exclusiva en
l’era Duato– i en puntes. Després de
foguejar-los en el vocabulari acadè-
mic amb peces curtes clàssiques, ja
té en ment una gran producció clàs-
sica. “Sé que hi ha ganes de fer-ho.
Seria el 2015”, va avançar ahir.e

Reducció
El festival
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il·lusió, talent i
40.000 €”, diu
la directora


