
Tragèdies com Romeo i Julieta,
Hamlet i Otelo i comèdies com
Molt soroll per no res formen part
de la reconeguda obra de l’escrip-
tor anglès William Shakespeare. Vi-
sitat i revisitat per dramaturgs
d’arreu del món, el manresà Pep
Garcia-Pascual ha recuperat ara
una de les peces menys escenifi-
cades del cèlebre escriptor brità-
nic: L’amansiment de la fúria. Des
d’avui, dijous, fins al  d’agost que
ve (a excepció de demà), es re-
presentarà cada dia, a les  de la
tarda, al Parc de l’Estació del Nord
de Barcelona.

Amb aquesta proposta, que su-
posa l’estrena de Garcia-Pascual en
la direcció, el manresà ha volgut
complir tres objectius destacats.
«És una obra que fa anys que no es
representa i que feia temps que em
rondava pel cap. A més, també fa-
rem un Shakespeare a l’aire lliure
i oferirem un text ambientat en l’è-
poca original, un altre element
que costa de veure avui en dia», co-
menta el director. Escrita l’any
 en el context cultural del Re-
naixement anglès, L’amansiment
de la fúria explica la història d’u-
na dona de caràcter fort, des de
l’òptica d’una comèdia d’embolics

amorosos. El nucli argumental
gira al voltant del vell Baptista (in-
terpretat per Òscar Garcia), que de-
cideix no deixar casar la seva filla
Bianca (Ariadna Matas) fins que
no hagi aconseguit casar la ger-
mana gran d’aquesta, Caterina
(Ester Cort), que no troba preten-
dents per culpa del seu mal geni i
dels seus atacs de fúria. Aquesta
decisió desconcerta els preten-
dents de Bianca, i els embolics se
succeeixen l’un darrere l’altre. Gar-
cia-Pascual comenta que és un
muntatge «divertit, que fa molt
riure. A més, n’hem reduït una part
del contingut perquè no sigui gai-
re llarg i l’hem arranjat d’una ma-
nera amena i dinàmica».

El fet que l’escenificació sigui a
l’aire lliure ajudarà també a captar
l’atenció del públic. De fet, l’es-

pectacle suposa l’inici de Parking
Shakespeare, una companyia de
recent creació, que aposta per se-
guir la tradició anglosaxona de
representar les obres de William
Shakespeare als parcs públics.
Garcia-Pascual explica que la in-
tenció de la companyia és «conti-
nuar l’escenificació de més obres
del dramaturg anglès, però en un
projecte que no volem que es que-
di només a Barcelona, sinó que pu-
gui anar a qualsevol altre lloc». 

De moment,  a l’espera de tro-
bar finançament econòmic estable
i de valorar la resposta obtinguda,
el projecte ofereix com un dels
principals atractius per a l’au-
diència el fet de poder veure tea-
tre de forma gratuïta. «En un con-
text de crisi com l’actual, l’excusa
del preu no ha de ser un entrebanc
per gaudir del teatre. Oferim així
una proposta no elitista que, al ma-
teix temps, ha de servir per fer més
fort el món escènic», assegura
Garcia-Pascual.

Després d’haver provat els rols
d’actor en teatre, cinema i publi-
citat i d’haver fet d’ajudant de di-
recció de Pep Pla a Cyrano de Ber-
gerac, Garcia-Pascual s’estrena en
la direcció amb L’amansiment de
la fúria. «Les circumstàncies m’hi

han portat. Volia fer aquesta obra
i en unes condicions molt deter-
minades. En no trobar ningú que
m’ho oferís, he decidit fer-ho jo
mateix. Fer de director ha estat un
repte per a mi. Allà on m’ha man-
cat experiència, m’he servit de
l’instint per sortir-me’n. En gene-
ral, però, ha estat una experiència
satisfactòria», comenta l’artista. 

Garcia-Pascual, però, no ha vol-
gut deixar de banda la seva faceta
d’actor, per això també participa en
el muntatge com a actor secundari,
compaginant-ho amb el seu ves-
sant en la direcció. Al seu costat, a
més a més, ha tingut el suport de
la manresana Mireia Cirera com a
ajudant de direcció, que ja havia di-
rigit el mateix Garcia-Pascual en el
muntatge Rom amb Vodka. La
presència manresana al reparti-
ment, format per una desena d’ar-
tistes, la completa l’actor Carles Gi-
labert, conegut en el món de la pu-
blicitat i per aparèixer en sèries
com El Cor de la ciutat. El mun-
tatge, a més a més, té la participa-
ció de bagencs com Òscar Caste-
llà (saxofonista de Plouen Cat-
ximbes), que ha creat la música de
l’obra, i Maria Jesús Isart Oliveras
(La Disfressa), que ha dissenyat el
vestuari.
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El Parc de l’Estació del Nord
de Barcelona és un espai

adequat per acollir un muntatge
teatral. L'obra escultòrica s'integra
plenament dins el seu entorn pai-
satgístic, dividit en zones de gespa
i espais boscosos. La part orna-
mental, amb escultures fetes amb
trencadís ceràmic, de clara referèn-
cia gaudiniana, és obra de Beverly
Pepper. Per arribar-hi en transport
públic es poden fer servir les línies
d’autobús 10, 40, 42, 54, 141 i
B25, com també la línia 1 de me-
tro, a la parada Arc de Triomfm o
els trens de Renfe en les línies de
Rodalies C1, C2 i C4, a la parada Arc
de Triomf. També el Trambesòs hi
arriba a través de la línia T4, a l’es-
tació Marina. 
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Un bon indret per a
la interpretació

ELI GUASCH

PROTAGONISTES DEL MUNTATGE que es
representa al parc de l’estació del Nord de
Barcelona. Els diferents actors que participen en
l’espectacle. El manresà Pep Garcia-Pascual, que
dirigeix la peça teatral i també hi desenvolupa un
petit paper com a actor
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TEATRE A L’AIRE LLIURE I GRATUÏT En època de vaques magres, el millor remei per combatre l’absentisme del públic als teatres és
facilitar-li-hi l’accés. Això és el que ha pensat la companyia Parking Shakespeare, que, sota la direcció del manresà Pep Garcia-Pascual, porta al
parc de l’estació del Nord de Barcelona un text del dramaturg britànic. Les funcions de L’amansiment de la fúria són gratuïtes 
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El Shakespeare més divertit va al parc
El manresà Pep Garcia-Pascual s’estrena com a director amb una comèdia que s’escenifica a l’estació del Nord de Barcelona�

El text és una comèdia de
relacions amoroses que parla
dels embolics entre diversos
pretendents d’una noia

El muntatge suposa l’estrena
de la companyia Parking
Shakespeare, que proposa
obres del britànic a l’aire lliure


