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la del film Old dogs, de 
Disney.. .».  D’acord, 
d’acord... «A més a més, 
s’ha acabat això de gra-
var un disc cada any», 
remata. 
  Entrem en un ter-
ritori en què Adams 
mostra un to amarg. 
Algunes coses han 
canviat des que Wa-
king up the neighbours 
(1991), amb la bala-
da Everything I do (I’ll 
do it for you) al davant, 
va despatxar 16 mili-
ons d’exemplars. «¡Ja 
no hi ha mercat! ¡S’ha 

acabat!», exclama. ¿Tan 
extrem ho veu? «La mú-

sica ha sigut ocupada per 
Google, Spotify, Youtube... 
Plataformes publicitàri-
es i companyies de telefo-

nia. Són ells els que ara es 
fan rics. Em preocupa no tant 

per mi com pels nous compo-
sitors», reflexiona Adams, crí-

tic amb el flux de continguts a 
internet: és l’únic artista d’esca-
la global que no figura, per desig 
propi, a la universal web Allmu-
sic.com. Subratlla, no obstant, 
que la seva vida, la seva professió, 
«no s’han basat mai en la idea de 
guanyar diners» i torna, de nou, a 
la cançó com a origen de tot. L’any 
passat, durant el seu recital a Cap 
Roig, va confessar que «per cada 
bona composició et surten deu 
merdes». Ho manté. «És fàcil com-
pondre cançons. Ja no ho és tant 
compondre bones cançons». H

J Bryan Adams dóna per fet, en 
l’entrevista amb aquest diari, 
que actuarà a Barcelona el 2016, 
dins de la gira europea de Get 
up!, si bé, per ara, Espanya no 
està inclosa en la ruta prevista 
per al maig i el juny.

J Si es confirma la visita, serà la 
primera d’Adams a Barcelona en 
vuit anys, des que, l’octubre del 
2008, va presentar el seu anterior 
disc, 11, al Palau Olímpic de 
Badalona. Més recent és el seu 
recital intimista a Cap Roig 
(2014), on va actuar amb el 
pianista Gary Breit.

J El debut d’Adams a 
Barcelona va ser a l’antic 
Palau d’Esports, el 1988, 
durant la gira Into the fire. 
Encara era poc popular al 
nostre país i l’escenari es 
va col·locar de forma 
transversal per 
dissimular la baixa 
assistència. Més tard 
passaria per espais 
com la Monumental i el 
Sant Jordi.
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Donnellan, el Bard 
i la Rússia corrupta
3‘Mesura per mesura’ arriba a Girona havent triomfat a Vitòria 

IMMA FERNÁNDEZ
VITÒRIA 

S
hakespeare es va avançar 
a tots. Aquí hi ha, per 
exemple, el seu Angelo, 
l’inhumà i hipòcrita le-

gislador de Mesura per mesura, com 
a retrat encertat de tots els que al 
seure a la poltrona es tornen cor-
ruptes. O dels que, com acaba de 
sentenciar el Partit Comunista de 
la Xina, condemnen els seus súb-
dits per relacions sexuals no apro-
piades (i per jugar a golf). El brità-
nic Declan Donnellan, un dels di-
rectors escènics més prestigiosos, 
no té companyia xinesa, però sí una 
de russa, molt apropiada també per 
al text. Són els actors del Teatre 
Puixkin de Moscou i amb ells ha re-
visitat la trama de corrupció i mo-
ralitat del Bard, que ubica a la Rús-
sia contemporània. Mesura per me-
sura, firmada per Cheek by Jowl, la 
prestigiosa companyia creada per 
Donnellan i Nick Ormerod el 1981 
(el 1999 va formar la russa i el 2007  
una de francesa), visitarà demà i di-
jous el festival de Temporada Alta 
després del seu pas triomfal pel Te-
atro Principal Antzoika de Vitòria. 
 Al damunt de l’escenari, cinc 
grans cubs vermells (alguns després 
convertits en habitacles) pels quals 
es mouen i corren en massa coreo-
gràficament els actors. D’aquesta 

massa, variada fauna de policies, 
prostitutes, novícies, proxenetes, 
presos o carcellers van deixant-se 
anar l’un darrere l’altre els princi-
pals personatges. Aquests enginyo-
sos moviments, il·lustratius d’una 
obra que, segons Donnellan, retrata 
l’home com «un animal social» i par-
la de «com un viu en societat i què fa 
dividit en grups», són un dels princi-
pals atractius d’una peça que el cre-
ador dirigeix com un mecanisme de 
rellotgeria d’enorme precisió. 

  Per la història van apareixent des 
del Duc de Viena, que decideix dei-
xar el seu govern en mans d’Angelo i 
ocultar-se sota l’hàbit d’un frare per 
veure com li van les coses, fins a Isa-
bella, la novícia que li suplica a An-
gelo perdó per al seu germà Claudio, 
sentenciat a mort per lascívia; per 
embolicar-se amb la seva estimada 
abans de temps. Angelo farà xantat-
ge a la jove suplicant: la seva virgini-
tat a canvi de la vida de Claudio (que 

en una emotiva escena clama pietat 
al violoncel).
  Donnellan no ha volgut fer sang 
sobre la Rússia d’avui amb escenes 
d’impacte i brutalitat. Ha fugit dels 
excessos, també en les interpretaci-
ons, però no és difícil imaginar sota 
el fred i mancat de misericòrdia pe-
latge de l’actor Andrei Kuzixev (An-
gelo), firmant penes de mort com si 
es tractés de multes de trànsit, el tot-
poderós exdirigent del KGB. «Noo-
oooo, no és Putin», somreia l’actor 
Valeri Pankov (el Duc) després de 
l’aplaudida funció a Vitòria. 
 El director afirma que l’obra «té 
ressonàncies a tot arreu on es repre-
senta», inclòs Moscou, on va ser es-
trenada fa dos anys i va tenir una 
acollida «extraordinàriament po-
sitiva». «És una obra política sobre 
corrupció, però també sobre la nos-
tra pròpia capacitat per ser corrup-
tes. És un text molt actual sobre 
com els governs utilitzen la vergo-
nya per intentar controlar-nos», 
afegeix Donnellan, encantat de go-
vernar l’excel·lent elenc rus. Defen-
sor del treball de l’actor (i del gest 
més enllà de la paraula), el creador 
del brillant Ubu Roi que es va veu-
re al Grec 2014 els fa ballar al seu 
ritme però sense corrompre la seva 
ànima russa. «Compartim la matei-
xa prioritat: la recerca de la vida», 
postil·la. H  

UNA DE LES JOIES DEL FESTIVAL TEMPORADA ALTA

33 Un moment de ‘Mesura per mesura’, que arriba demà al festival Temporada Alta amb elenc rus. 

  

El director fuig dels 
excessos a l’ubicar 
l’obra de Shakespeare 
sobre la corrupció 
al país de Putin

T ot va començar en el Neolí-
tic, quan l’art va passar 
d’invocació a ofici. Des 

d’aleshores, la creació s’ha de 
pagar. No va ser fins quasi noran-
ta segles més tard que els rics 
van perdre el privilegi de l’exclu-
siva financera. A partir del segle 
XIX, el poble contribueix a pa-
gar-la de manera significativa, 
tot i que selectivament. Amb el 
desenvolupament de les políti-
ques culturals públiques, sor-
geix la tercera i per ara última 
forma, també entre les imagina-
bles, de finançament de la crea-
ció: l’erari públic. On no arriba 
el mercat, sosté l’Estat. Ara bé, 
pel seu propi caràcter arbitrari, 
el suport a la creació sol ser el ca-
pítol més controvertit de les ac-
tuacions de l’Administració a fa-
vor de la cultura (recordeu Fu-
maroli). Per això van néixer els 
consells de les arts, les residènci-
es de creadors, els artistes en nò-
mina o becats. Els diversos meca-
nismes de suport a la creació es-
tan avui en crisi o en debat. La 

qüestió de la creació no sotmesa 
al gust majoritari i als desequili-
bris de l’intercanvi global, o fins 
i tot enfocada a fortificar les 
aportacions pròpies al mercat, 
és crucial.
 Això, al món en general. 
A Catalunya, aquesta mena 
d’ajuts, que mai van passar del 
balbuceig, i es pot sostenir que 
capritxós, es van acabar fa di-
es, abans fins i tot de la crisi. Els 
molt pocs que preteníem enfo-
car el CoNCA cap aquí vam fra-
cassar. D’aquí la shuarització (shu-
ar és el nom no despectiu de jí-
varo) del nostre consell de les 
arts, si es pot parlar en aquests 
termes d’un organisme decapi-
tat pels partits abans del naixe-
ment.
 En aquest sentit, ens trobem 
molt per sota zero, exactament 
en època glacial. Cosa gravíssi-
ma si considerem que el nostre 
mercat cultural a penes ensu-
ma la globalització. Cosa enca-
ra més greu del que semblaria 
als pessimistes còsmics si tenim 
en comptes que la primera llen-
gua de creació a Catalunya no 
competeix amb peu d’igualtat 
ni amb les d’abast similar a Eu-
ropa. H

El problema 
de la creació
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Els mecanismes 
de suport als 
creadors estan en 
crisi o en debat

deesi

 


