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x Cat Power (solo). 13/XI.
L’Auditori
x John Mayall. 18/XI.
L’Auditori
x Joan Dausà i Antonio Díaz.
6/XII. Gran Teatre Liceu
x Marianne Faithfull. 9/XII.
Palau de la Música
x Niña Pastori. 28/XII.
Palau de la Música
x Tweedy. 2/II/2015.
L’Auditori
x Josep Carreras. 7/II/2015.
Gran Teatre del Liceu
x James Taylor. 14/III/2015.
L’Auditori
x Raphael. 28 i 29/III/2015.
Gran Teatre del Liceu

Elmésdestacat

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

A
falta de quatre de
dies pel comença-
ment d’una nova edi-
ció del Festival del
Mil·lenni encara que-

den per desvetllar entre nou i
deu noms del cartell, alguns
d’ells autèntiques estrelles, se-
gons va revelar ahir Martín Pé-
rez, director del cicle. A part
d’aquest buit informatiu –degut
exclusivament que algunes dates
no es poden anunciar fins que les
gires respectives no es fan públi-
ques, una cosa que sol passar
ambnoms de cert pes–, la 16a edi-
ció del Banc Sabadell Festival del
Mil·lennimostramolt bons símp-
tomes de salut.
En primer lloc, pelmateix con-

tingut de la programació, que ar-
renca aquest dissabte a la sala
Barts amb un vigorós concert
neosoul deMacyGray, i finalitza-
rà el 15 del mes d’abril de l’any
que ve amb un recital del cantau-
tor australià Scott Matthew. En-
tremig, un total de prop de qua-
ranta recitals, el que suposa una
desena més que l’anterior edició.
En la llista de grups i solistes par-
ticipants, la selecció cobreix nom-
brosos estils i una àmplia gamma
de paladars. Aquesta ja consubs-
tancial característica al festival
–la d’una successió de noms llus-
trosos amb tirada popular i sense
un definit tronc musical– permet
la presència de glorioses llegen-
des com John Mayall, Marianne
Faithfull, Pablo Milanés, James
Taylor, Raphael i JosepCarreras.
Raphael, “artista dels artistes” en
paraules de Martín Pérez, torna-
rà a oferir dues nits consecutives
en el Liceu (28 i 29 de març),
mentre que Carreras també farà
seu l’escenari del coliseu líric el 7
de febrer ambmotiu de la capita-
litat de la sardana de Barcelona

en aquest 2014, amb una vetllada
de sardana, música per a cobla i
cançó catalana. El Liceu, per
cert, també acollirà l’espectacle
més peculiar del festival, del qual
ja s’han venut gairebé 800
entrades i que combina lamàgia i
la música de Joan Dausà i Anto-
nio Díaz.
Una dada que els organitza-

dors van insistir ahir a ressaltar
és que cap a lesmateixes dates de
l’any passat, amb 30 concerts
anunciats, el festival havia venut
2.000 entrades, mentre que ahir

al matí i quan només es conei-
xien deu dels participants, el cer-
tamen havia venut ja 5.000 ti-
quets, la qual cosa Martín Pérez
confia que signifiqui un “canvi de
tendència”. També es va mostrar
optimista ahir Carlos Ventura, di-
rector general adjunt de Banc Sa-
badell, patrocinador principal
del cicle des de fa set anys, que va
emfatitzar l’encert d’aquest su-
port: “Li vam donar suport per-
què el festival és un acte que su-
ma a la ciutat, aportant valor als
llocs on nosaltres ens desple-
guem, i, en segon lloc, perquè
aquest ciclemusical complemen-
ta quantitativament i qualitativa-
ment la nostra estratègia de noto-
rietat”. El pressupost del festival
és aquest any unamica superior
al del passat, ja que disposa de
20.000 euros més per a un total
de 1.870.000 euros.
Després d’un dels punts àl-

gids del cartell, el concert deMa-
rianne Faithfull, que està cele-
brant el 50 Anniversary World
Tour, seguiran noms per a

gairebé tots els gustos: Vanesa
Martín; M-Clan amb Los Guaso-
nes presentant el seu disc gravat
en directe al Teatro Circo Price
de la capital; Russian Red amb el
seu conegut Agent Cooper, i el fi-
nal de gira de Chambao. Enfila-
ran el desembre el gaiter gallec
Carlos Núñez i Niña Pastori al
costat deDiego delMorao amb el
seu “flamenc de soca-rel”, per co-

mençar l’any 2015 amb la cantau-
tora de swing Amélie Angebault i
el pianista Ignasi Cambra amb
un programa amb Beethoven,
Brahms, Chopin i Ginastera. El
cant profund i pop d’India Mar-
tínez també desembarcarà a
L’Auditori, on dies després el
cantant i líder deWilco, Jeff Twe-
edy, presentarà el seu projecte
Tweedy, format amb un dels
seus fills. En aquesta última línia,
l’aficionat trobarà Cat Power, en
format solitari, el duo
Angus & Julia Stone,
o Kitty, Daisy &
Lewis.c

LAURA ANDRÉS
Barcelona

LaNau Ivanowalberga des de de-
mà (i fins diumenge vinent) Ei-
leen Shakespeare, una obra que
vol ser el mirall de la lluita per la
identitat femenina en una socie-
tat patriarcal, signada per Fabri-
ce Melquiot. La Nau Ivanow es
converteix així en un punt de rei-
vindicació, un viatge en l’espai i
en el temps que trenca amb les
cadenes de l’imperatiu i del pre-
establert. L’obra està dirigida per
Raissa Brighi i compta amb l’ac-
tuació de Georgina de Yebra.
La companyia italo-catalana

Amagat Teatre, seguint amb la
defensa del paper femení en con-
textos d’opressió, presenta en
aquest cas una dona que decideix
apostar-ho tot a canvi de res i
convertir-se en qui no és per po-
der així tenir veu i presència als
escenaris.
Eileen es casa contra la seva vo-

luntat amb un comerciant de lla-
na i té un fill. Tot i això, acaba
abandonant la seva família per
provar sort a Londres. Però la se-
va condició de dona continua
sent un impediment per viure del
teatre, de manera que la seva
transformació i encarnació en el

cos de William Shakespeare es
converteix en el seu únic refugi i
també en la seva maledicció. Les
obres signades per William
Shakespeare triomfen, mentre
que al seu nom estarien condem-
nades a caure en l’oblit.
El lirisme hi és present mal-

grat que no s’intenta mitigar la
vessant més fosca de la història.
La cruesa adquireix unpaper pro-
tagonista. Raissa Brighi, di-
rectora d’Eileen Shakespeare, ex-
plica: “L’obra impacta perquè al-
terna poesia i lírica amb un llen-
guatgemolt cru per plasmar la re-
alitat de les dones, en ocasions
colpidora”.
La companyia ha produït prè-

viament l’espectacle Com una ni-
na que va estrenar a Atic22 i a La
Vilella;Fucked, de Penelope Skin-
ner, estrenat al teatre Stanze Se-
grete de Roma, i ha col·laborat en
el projecte Assajar és de covards i
a Calderón. També ha presentat
Henry et Margaux, a l’Accento
Teatro de Roma.
En aquesta ocasió, la Nau Iva-

nowes converteix durant els pro-
pers quatre dies en el seu temple
d’imatges i paraules, que prete-
nen suggerirmés que dir en la rei-
vindicació en clau femenina per
un món més just i igualitari.c
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