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ARTS ESCÈNIQUES 3 TRANSICIÓ

El Festival Shakespeare es
trasllada aquest any a Mataró
b

INMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

La mostra
comença demà i inclou
dansa, teatre i música

Després de cinc temporades de re-
presentacions a Santa Susanna, el
Festival Shakespeare es trasllada
aquest estiu (des de demà fins al 3
d’agost) a Mataró després de l’acord
obtingut entre les dues poblacions
per impulsar-lo econòmicament. No
obstant, l’espectacle inaugural, Els
homes i Shakespeare, de la companyia
Dei Furbi i sota la direcció de Gem-
ma Bertran, tindrà lloc a l’espai ori-
ginal del certamen, la Masia Can Ra-
tés de Santa Susanna. La resta de
muntatges, de teatre, dansa i músi-
ca, s’escenificaran a partir de dime-
cres a la Masia Can Ribot i també en

altres espais de Mataró.
El festival, l’únic dedicat al dra-

maturg a Espanya, també ha decidit
agrupar la programació en dies se-
guits en lloc de dedicar-hi dos caps
de setmana.

Entre els seus principals reclams
destaca l’actuació del contratenor
català Xavi Sabata, el dijous 31, a
l’església de Sant Simó de Mataró. El
prestigiós líric presentarà The concord
of sweet sounds: the music of Shakespea-
re’s England in five acts acompanyat de
la formació de música barroca Labe-
rintos Ingeniosos.

El programa inclou tres produc-
cions internacionals, entre les quals
destaquen Peines d’amour perdues, un
muntatge de gairebé quatre hores
de l’actriu i directora francesa Hé-
lène Cinque (divendres que ve) i
Burgher King Lear, absurda i clownesca
versió del clàssic a càrrec del portu-

guès Joao Garcia Miguel (dissabte). A
més a més, en el terreny musical di-
mecres s’oferirà el concert Sonets,
una proposta del Centre Dramàtic
Nacional de Normandia dirigida per
Norah Krief.

La coreògrafa Maria Rovira, de la
companyia Art Trànsit Dansa, pre-
sentarà dijous Les dones i Shakespeare
i, dissabte, Tortell Poltrona recopi-
larà els seus millors números a Xes-
pir...!, sota la carpa del Circ Cric. El rei
Lear, que el director Oriol Broggi ha
estrenat al Grec, acomiadarà dissab-
te i diumenge, a Can Ribot, una edi-
ció «de transició», segons la directo-
ra artística, Montse Vellveh. Amb la
capital del Maresme com a seu, el
festival, que ha comptat aquest 2008
amb un pressupost de 350.000
euros, aspira a engrandir molt més
la figura de Shakespeare els pròxims
anys. H 33 Joan Anguera, a El rei Lear, en el muntatge d’Oriol Broggi.

El duo Labèque s’agermana
amb el flamenc de Mayte Martín

MÚSICA 3 NOVETAT

b

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

Les pianistes
Katia i Marielle graven
‘De fuego y de agua’
amb la ‘cantaora’

H
i va haver feeling fins i tot
abans de conèixer-se. I, el
millor de tot, l’admiració
perdura un cop consumat

el primer disc (perquè n’hi haurà
més). Les germanes Labèque ressal-
ten de Mayte Martín que «té tota
l’emoció que et puguis imaginar». I
la cantaora els alaba «el talent i la
sensibilitat; són dos cracs que inte-
gren immediatament qualsevol
música». Katia i Marielle Labèque
feia temps que volien posar els seus
pianos al servei del flamenc, i des-
prés d’enamorar-se de la cantaora ca-
talana, van gravar l’àlbum De fuego y
de agua (acabat d’editar a Espanya).

Les inquietes pianistes franceses
van rebuscar en centenars de discos
i recopilacions la veu que els acom-
panyaria en la seva aventura espa-
nyola. Van triar a cegues, però amb
les orelles ben obertes –no van mirar
mai el nom de qui escoltaven–. I en
la terna final hi havia dues dones: La
Niña de los Peines (va morir el 1969)
i Mayte Martín. «Quina alegria quan
Joan Albert Amargós ens va dir que
era viva», recorda la Katia.

LA CITA / Això sí, l’amic comú d’a-
quest trio, l’arranjador i compositor
Amargós, els va avisar que Mayte no
és fàcil de convèncer, de manera que
Katia va agafar un avió i es va pre-
sentar al davant de Martín. «Vaig
pensar que com tots els flamencs se-

ria impuntual, però i ara... I a més,
ho va acceptar de pressa». ¿Hi havia
un pla B en el cas que fallés? «No fer-
lo». Katia qualifica de «miracle» el fet
de comptar amb l’autora de SOS.
«Hem arribat a un punt en què po-
dem tocar amb qui vulguem, i hem
tingut moltes trobades amb grans
músics, però aquest tipus de relació
em pensava que no existia».

La sintonia entre elles és absoluta.
Totes tres ja havien exercit de trans-
gressores abans. I Marielle s’atreveix
a llançar un divertit repte a Mayte:
«Tu descol.locaràs si cantes vestida

de color vermell, amb farbalans i
amb una flor als cabells». La cantant
accepta el desafiament: «Un dia ho
faré». «¡Doncs avisa, sisplau, per con-
vidar la premsa!».

L’objectiu de les pianistes era in-
tercalar obres que ja coneixien del
repertori espanyol (La maja dolorosa,
de Granados; Nana, de Falla, i Adela i
Pastorcillo santo, de Rodrigo) amb bo-
leros (Sus ojos se cerraron, de Gardel) i
peces firmades per Martín: Inténtalo
encontrar, Soneto de amor (amb lletra
de Rafael de León), Gacela de amor im-
previsto (Federico García Lorca) i

Acaríciame por dentro (el text també és
seu). «El resultat és una cosa que no
existia», es congratula Katia.

¿Van tenir temptacions d’inclou-
re-hi algun instrument flamenc? «Sí
–admet la petita de les Labèque–. Jo
volia el caixó. Però Mayte em va
convèncer. A ella li agradava més la
idea de tres dones». «Però els progra-
madors busquen que sigui typical
spanish i no ho troben per cap banda.
I quan veuen les fotos del disc, dei-
xen anar ‘¿però on cony és la cantao-
ra?’ Sí, ja ho sé... El vestit ja l’hem
qüestionat abans», riu Marielle. H

33 Katia Labèque, Mayte Martín i Marielle Labèque, a Granada, en una imatge promocional.

CONEIXEN STING
I MADONNA

33 Les germanes Labèque estan
acostumades a trencar els
estereotips més snobs que
envolten la música clàssica.
Toquen vestides de Jean-Paul
Gaultier quan els ve de gust. I ja
fa temps que s’han guanyat
l’adjectiu de mediàtiques. «S’ho
prenen com un compliment,
perquè avui dia, en el segle de la
comunicació, ja pots fer la
música més bonica del món que
si els mitjans no et fan cas... Això
sí, la premsa té una enorme
responsabilitat, perquè la
pressió del màrqueting és total.
Els mitjans volen vendre i, és
clar, ven més el divorci de
Madonna que un projecte
musical, per molt interessant
que sigui». ¿És cert que són
amigues de Madonna? «Sí. És
encantadora, però no parlarem
d’ella».

33 Les aliances musicals
d’aquestes virtuoses pianistes
abracen des del jazz, amb Chick
Corea i Michel Camilo, passant
per la contemporània, amb
Luciano Berio, i fins al pop, amb
Sting. «Amb Sting vam
enregistrar junts, sí. I tenim un
altre projecte», recorda Katia.
«Però el disc que ell ha fet,
Carnaval de los animales, era
idea de la meva germana, i
incloïa el repertori que ella
havia trobat», es lamenta
Marielle.

33 El fet que no abundi repertori
de piano per a quatre mans
anima les inconformistes
Labèque a buscar i impulsar
propostes originals. «És una
sort. Amb el caràcter que teníem
totes dues, penso que no hi ha
res gratuït en aquesta vida»,
filosofa Katia.
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