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SHAKESPEARE, UN FILL
ADOPTIU DEL RAVAL
EL GRAN WILLY RECUPERA EL SEU FESTIVAL

AMB LA COMPLICITAT DE LA PERLA 29

TEATRE
•NOHAS TROBAT RESMILLOR?

PER PASSAR L’ESTONA

T’AGRADARÀ

NO TE LA PERDIS

OBRAMESTRA

L’APUNTADOR

BOJOSPER SAU

Tens “Boig per tu” entre les teves
cançons de capçalera i consideres
que Sau és un delsmillors grups
de la història del pop rock català?
Doncs estàs d’enhorabona, per-
què els temes creats per Pep Sala i
l’enyorat Carles Sabater són la co-
lumna vertebral d’un noumusical
titulat precisament Boig per tu que
acaba de ser presentat al BARTS,
la sala on s’estrenarà d’aquí uns
mesos. Dirigeix Ricard Reguant,
tot un especialista en el gènere.

BENVINGUDA SOM-HI DANSA

Així ens agrada: que la crisi no
posi portes a la creativitat i el risc.
La Nau Ivanow va ser l’escenari
triat per la nova companyia de
dansa Som-hi per presentar-se
en societat i oferir l’estrena del
seu primer espectacle, Next Stop.
Tal com explica la directora Laura
Olivella, el musical clàssic és la
principal font d’inspiració de la
companyia acabada de néixer.

ENS QUEDEM SENSE LLIBERTAT

I no ho dic pensant només en al-
gunes alarmants notícies recents,
sinó perquè ha arribat el darrer
cap de setmana de representaci-
ons de l’espectacle Llibertat! Una
proposta per recuperar i unmolt
interessant text de Rusiñol, mal-
grat que el muntatge deMestres
perdi embranzida amesura que
avança i que el tercer acte amb
ambientació contemporània re-
sulti un error.

Totva començar a l’estiude fa

deuanys, enunamasiadeSanta

Susanna i sota ladirecciódePaco

Azorín.Naixia el primer festi-

val dedicat enexclusiva al genide

Shakespearede tot l’Estat espa-

nyol. I desde llavors, el festival ha

conegutnits degranèxit, canvis

d’emplaçament ifins i tot ajor-

naments indefinits que feien té-

merper la seva continuïtat. Però

Shakespeare ésmolt Shakespea-

reperdeixar-lo escapar així com

així. I aquí el tenimde tornada,

encaraquepel camíhagi canvi-

at d’estació climatològica (de la

plenacanículahapassat als úl-

timsdiesdeprimavera)d’equip

directiu (ara ésLaPerla 29qui

enporta les regnes) i fins i tot de

paisatge: Shakespeare s’ha tor-

nat barceloní, i noesmoudelRa-

val. Les activitatsdel festival tin-

drancomaescenari laBiblioteca

deCatalunya i elRomea (aixòpel

que fa a les representacions), el

CCCB(el dimarts, a les 19hores,

JoanSallentparlaràdecomTra-

duir Shakespeare aCatalunya),

laFilmotecadeCatalunya (pro-

jecciódeGamlet, dv., 19.30h; dc.,

18.30h;RosenkrantzandGuil-

densternaredead, ds., 21.30h),

l’EscolaMassana (la instal·lació

que trobareual pati de l’Antic

Hospital de laSantaCreu l’han

fet els seus alumnes), la llibreria

LaCentral (dl., a les 18h, hihau-

ràuna sessió informativa sobre

JulioCésar, l’espectacle estrella

d’aquesta edició, dirigit precisa-

mentperPacoAzorín), i la sala

L’Horiginal (dc., a les 20h, reci-

tal poèticdeJosepPedrals). I ara,

centrem-nosen totes lespropos-

tesquepassaranper laBibliote-

cadeCatalunya, la seucentral de

la festa.

DIAGNÒSTICHAMLET

(7/6.€ 12euros.C20h.)

FinsquenoconegueuelHam-

let titellairequeenspresenta la

companyiaPelmànec(lamatei-

xade l’excel·lentDonJuan,me-

moriaamargademí)nosabreuel

quesignificadedebònosortirde

l’armari.AllàhiviuaquestHamlet

queconeixemuncoppassada ja

la tragèdiaqueensexplicaShake-

speare, transformatenunhikiko-

mori radicalquenoparadedonar

voltesa totelquehaviscut.

BIGWILLSHAKESPEARE!

(8/6.€ 12euros.C21h.)

QuimLecinaensvolconduircapa

unatavernamusicalque, sino fos

pelcanvid’època,podriasercom

aquellesquevisitavaWillenper-

sona.Ambl’ajutdeBachidelma-

teixFatsWalleraqui javadedicar

unespectacle,Lecina i lesseves

tresactrius (quealhora,podenser

brillants instrumentistes icantar

ambveudemezzosoprano)revi-

saranfragmentsemblemàticsde

l’obradelBard.

SONETSENCADENATS

(9/6.€ 12euros.C18h.)

Colpidors, apassionats, enigmà-

tics,malenconiosos, tremenda-

mentsensuals.Totaixò imoltmés

sónels fantàsticsSonets, sobreels

quals tants’haespeculat iquecon-

tenenalgunsdelsmillorspoemes

amorososmaiescrits. I segurque

enmansd’ungranactorcomLlu-

ísSoler (acompanyatdedosvio-

loncels idirigitperAntonioCal-

vo) totesaquestesemocionses fan

benvisibles.

[H]WORKS

(9/6.€ 12euros.C21h.)

LesparaulesdeShakespeareama-

guendinsseuunapartituraque

nomésesperaserdesxifradaper

tornar-sedansa.Aixíéscomho

veuelcoreògraf iballarí italiàMo-

renoBernardi. Iaixòéselqueha

fetapartird’Hamlet, enunapro-

postaenquèespassadel soloco-

reogràficde laprimeraparta la

polifoniadeveusrecitantShakes-

peareendiferents idiomesde la

segonapart.

LAJULIETA (9/6.€8euros.C12h.)

Abansdepresenciarunagrantra-

gèdia,millorprendreunaxocola-

taambmelindros.Aixòéselque

hadecidit ferOriolBroggi, eldi-

rectord’aquestespectacleque

adapta lahistòriadelsdissortats

amorsadolescentsdeRomeuiJu-

lietaa lasensibilitatdelsméspe-

titsdecasa.Elnens tambésónben

rebutsal festival, i l’actriuRosa

Gàmizels faràd’amfitriona.
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