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Barcelona ja és com Londres i No-
va York, on hi ha la tradició d’in-
terpretar Shakespeare als jardins
públics. El somni d’una nit d’estiu
es pot veure cada tarda al Parc de
l’Estació del Nord de Barcelona.

parc en les dues setmanes de funció.
Per això, després de L’amansi-

ment de la fúria i de La comèdia dels
errors, aquest estiu s’han vist amb
cor de saltar a la “gran” comèdia del
bard. Això sí, utilitzen la traducció
de Salvador Oliva, que trenca amb el
vers en bona part de l’obra, i l’han
reduïda a una versió de només vui-
tanta minuts.

Un muntatge ‘low cost’
Els sons propis del parc –ara un gos,
ara un camió, ara una colla de cotor-
res– requereixen una adaptació es-
pecial per part dels actors. A més,
les condicions del joc són que no hi
ha escenografia, ni il·luminació ar-
tificial, ni so gravat, i el vestuari és
limitat. Parking Shakespeare li ha
plantejat el repte, aquest any, al di-
rector Joan Maria Segura (EGOS
Teatre, Killer), que ha jugat a favor
del públic amb un muntatge “sen-
zill, humil i dinàmic” que manté
l’essència de Shakespeare i de la se-
va comèdia més representada. “Ha
de ser un espectacle per a tots els
públics, familiar, amb gent que pas-
sa, que xerra, que ve i marxa perquè
el nen li plora...”, argumenta.

Pel bosc de til·lers hi passaran fa-
des i follets, els ducs atenencs, en-
amorats fugitius encantats per una
poció màgica, l’entremaliat Puck i
un ase. Però en la dramatúrgia de
Segura tots ells van vestits de jardi-
ners de la brigada municipal: “La
història neix quan l’expliquen els
treballadors de Parcs i Jardins de
Barcelona. Resulta una obra poeti-
courbana”, se’n mig riu el director.

L’espectacle de Parking Shakes-
peare és gratuït –en un parc públic,

tot i gaudir del permís de l’Ajunta-
ment, no s’hi pot fer negoci–, enca-
ra que “si per casualitat a algú li cau
algun donatiu en un dels carretons
dels jardiners, benvingut serà”, sug-
gereix Garcia-Pascual. L’anul·lació
sorpresa del Festival Shakespeare
de Mataró els va afectar econòmi-
ca i anímicament –fins i tot han in-
clòs un fragment del manifest en
defensa del festival a l’obra, i han
obert un canal de crowdfunding a la
pàgina de Verkami per aconseguir
finançar el 25% del projecte. Però
malgrat el revés, la companyia va
decidir tirar endavant el muntatge
–per alguna cosa és un Somni d’una
nit d’estiu–, amb la intenció de fer
dotze bolos a l’estiu al parc, un pa-
rell de funcions a la programació
oficial de FiraTàrrega (8 i 9 de se-
tembre) i fer-la girar per parcs de
tot Catalunya. Les infraestructures
que necessita aquesta extensa com-
panyia són mínimes. Més low cost
impossible.❋

LAURA SERRA

BARCELONA. Un campus infantil
esgota l’hora del pati amb corredis-
ses i crits, uns sensesostre prenen
el sol estirats a la gespa i uns iaios la
fan petar mentre estiren les cames.
I, sota l’ombra dels til·lers del Parc
de l’Estació del Nord de Barcelona,
la companyia Parking Shakespeare
interpreta El somni d’una nit d’es-
tiu de Shakespeare. Són els últims
assajos abans de l’estrena, aquest
vespre a les set. Cada dia i fins a fi-
nals de mes –excepte els dimecres–
la companyia s’instal·larà en una
espiral enjardinada que fa d’amfi-
teatre natural per representar “la
comèdia més emblemàtica de Wi-
lliam Shakespeare”, segons Pep
Garcia-Pascual, el director de Par-
king Shakespeare.
És el tercer any que aquesta compa-
nyia es planta al parc a fer teatre. La
iniciativa va sorgir, d’una banda, per
emular la tradició de representar
Shakespeare a cel obert, com mana-
va la tradició elisabetiana i com
practiquen ciutats de tradició tea-
tral com ara Londres i Nova York,
a més de molts festivals del món. De
l’altra, perquè era un projecte im-
pulsat per onze actors a l’atur que
invertien talent, temps i vacances
en una proposta teatral alternativa.
I ha funcionat: 2.500 persones van
passar la temporada passada pel

A l’espiral del Parc de l’Estació de Nord apareixen Hèrmia, Lisandre, Helena i Demetri,
els enamorats enganyats per un encanteri màgic. JORDI PIZARRO

William
Shakespeare a

l’ombra dels til·lers

El Grup Enderrock edita una nova revista de música clàssica
guin aportar opinions, anàlisis i re-
flexions per establir un tractament
modern i de caràcter interactiu.
Lluís Gendrau, el director editori-
al del grup, ha expressat que 440
Clàssica presentarà “la música clàs-
sica com a matèria viva, mutant i
plural, tot comprenent la diversitat
de pràctiques que actualment abas-
ta”. La revista té una extensió de 130
pàgines amb continguts d’entrevis-
tes, reportatges, biografies de mú-
sics i una secció de crítica de discos.
Amb cada exemplar es lliurarà un
DVD documental relacionat amb el
número de la revista.

Per equilibrar la balança
El protagonista del primer número
de 440 Clàssica és Jordi Savall,
compositor i músic especialitzat en

RICARD MARTÍN

BARCELONA. Tot i els difícils mo-
ments que passen les empreses pe-
riodístiques, cada cop s’omplen més
buits en el sector de la premsa escri-
ta en català. El grup editorial Ender-
rock, que publica les capçaleres En-
derrock, Folc, Jaç, Rockcol·lecció i
L’Espectacle, acaba de llançar al
mercat 440 Clàssica, una revista
centrada en la música clàssica, anti-
ga, contemporània i en l’òpera.

440 Clàssica, de periodicitat bi-
mestral i amb una edició en paper i
una altra de digital dissenyada per a
tauletes, té una tirada de 10.000
exemplars per a tot el territori.
Aquesta capçalera pretén ser un
nou mitjà de referència perquè els
melòmans i els professionals hi pu-

la viola de gamba i en música antiga,
i que ha destacat recentment per
haver rebut el premi Léonie Son-
ning 2012, considerat com el Nobel
de la música i que anteriorment van
rebre Stravinsky, Menuhin i Baren-
boim. El número s’acompanya
d’una versió catalana -inèdita- del
DVD documental A la recerca del so
perfecte, juntament amb un suple-
ment sobre els principals festivals
dels Països Catalans.

Segons el grup editorial Ender-
rock, aquesta nova publicació servi-
rà per equilibrar la balança que hi ha
entre la important tradició musical
–compositiva i interpretativa– dels
Països Catalans i la seva escassa di-
fusió, un fet que ha minvat “la conei-
xença d’aquesta tradició per part
dels seus ciutadans”.❋

El primer número ofereix un
extens reportatge sobre Savall. ARA

Parking Shakespeare porta ‘El somni d’una
nit d’estiu’ al Parc de l’Estació del Nord

Protestes contra la
cancel·lació del festival
Els actors i les actrius de la compa-
nyia Plateasocial van representar
diumenge dos fragments de l’obra
Julieta & Romeo a la plaça de San-
ta Anna de Mataró davant unes
200 persones per protestar per la
cancel·lació del Festival Shakespe-
are, que s’havia de celebrar en
aquesta localitat del Maresme i
que es va suspendre onze dies
abans de la seva inauguració, pre-
vista per al 7 de juliol. La directora
del festival, Montse Vallvehí, va
assegurar que la suspensió ha dei-
xat “molta gent penjada” i va acu-
sar l’ajuntament mataroní d’actu-
ar de manera “lamentable i indig-
nant”. Vallvehí va avançar que
l’organització ha fet gestions per
donar continuïtat al festival, que
havia de celebrar la novena edició.

Èxit
La temporada
passada més
de 2.500
persones van
anar a veure
les funcions
al parc

Modernitat
La publicació
tractarà la
música
clàssica com
a “matèria
viva, mutant
i plural”


