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60.000exemplars

THE PROJECT, MÉS A PROP DE L’ARTÈRIA
La Fundació Autor cedirà la gestió del teatre
Arteria Paral·lel a la promotora musical The Project,
que es va presentar amb Bitò Produccions. La SGAE
descarta així opcions com Focus, Tr3sx3, Letsgo i
Summum. El contracte, amb el vistiplau de
l’Ajuntament, no es formalitzarà fins al setembre i
la temporada arrencaria al novembre.

TROBADA AMB JAUME CABRÉ Els lectors de Jo confesso, una obra
de la qual ja s’han venut 60.000 exemplars en català, es podran trobar el
dissabte 4 d’agost amb l’escriptor al monestir de Sant Pere del Burgal, un
escenari clau de la novel·la, per compartir la lectura del llibre amb l’autor.

Apareixen dos comerços, de vi
i pesca, al jaciment d’Empúries

ARA

BARCELONA. Fa més de cent anys, el
1908, l’arquitecte Josep Puig i Cada-
falch va convèncer la Junta de Mu-
seus de Barcelona perquè adquirís
els terrenys de l’actual Museu Ar-
queològic d’Empúries. Des d’ales-
hores pràcticament no s’hi ha parat
d’excavar i cada any s’hi han fet im-
portants troballes. L’última han es-
tat dues tabaernae –el nom que els
romans donaven als comerços– a
tocar de les termes públiques de la
ciutat romana.

L’excavació, en la qual han par-
ticipat 30 arqueòlegs d’arreu del
món, ha localitzat gran varietat de
ploms que servien per fixar les xar-
xes al fons del mar i hams de grans
dimensions que s’utilitzaven per a
la pesca. Unes eines que fan pensar
que la tabernae es tractaria d’un co-
merç dedicat a la venda de peix, re-
gentat per un pescador. Al subsòl
també s’hi ha descobert un frag-
ment de labrum (la pica que s’utilit-
zava a les termes) amb una inscrip-

ció. A l’altra tabernae s’hi han trobat
ganivets, un petit podall de podar vi-
nyes, més de 25 monedes romanes
i dos grans dolia –recipients que
servien per emmagatzemar el vi–
encastats a terra.

Una de les grans descobertes de
l’any passat van ser dues necròpolis
amb gairebé un centenar de cossos
i rics aixovars funeraris. Entre les
tombes s’hi va trobar una nina amb
braços i cames articulades, que ac-
tualment està exposada al museu
d’Empúries.

L’aixovar de la necròpolis roma-
na (de la segona meitat del segle II
dC) estava format per una arracada
d’or, un collar amb dents d’or i de
pasta de vidre blau, un anell de pe-
dra, un feix d’agulles de cap d’os,
una capsa de fusta i una ampolla de
vidre que contenia perfum. L’altra
necròpolis d’època grega (segles
V-III aC) també presentava rics ai-
xovars. Les tombes estaven en el seu
estat original i han permès estudi-
ar les patologies i les afinitats genè-
tiques del grup enterrat.e

Shakespeare a l’aire
lliure i gratuït

Parking Shakespeare ofereix una
versió contemporània d’una de les
primeres comèdies del dramaturg
anglès. El rei de Navarra és un ga-
fapasta i les dames de la cort s’han
convertit en frívoles pin-up.

Fer teatre a l’aire lliure i gratuït
té altres avantatges: “És una mane-
ra d’apropar Shakaspeare a qualse-
vol tipus de públic. Aquí hi vénen fa-
mílies senceres, amb nens de sis i set
anys”, explica Garcia-Pascual. El
boca-orella ha aconseguit que cada
vegada més gent s’apropi a aquest
racó de Barcelona. L’any passat van
tenir més de 3.500 espectadors.

La companyia convida cada estiu
un director diferent que tria com vol
fer l’obra. Aquest any és la drama-
turga Marilia Samper qui ha accep-
tat el repte de representar Treballs
d’amor perduts sense llums, sense
escenografia i sense un equip tècnic
de so.

Abstinència sexual
L’obra és una de les primeres comè-
dies de Shakespeare. Escrita el 1594,
és l’embrió d’El somni d’una nit d’es-
tiu. En la versió de Samper, el rei de
Navarra i els dos cortesans que ju-

ren practicar l’abstinència per dedi-
car-se exclusivament a l’estudi no
porten malles: són gafapastes. Les
dames de la cort franceses que amb
els seus encants els fan abjurar de la
promesa són unes frívoles pin-up.

Malgrat l’actualització dels per-
sonatges, el text de Shakespeare no
canvia: “L’única modificació que
hem fet és introduir-hi un entremès
de Cervantes, que és contempora-
ni de Shakespeare”, assenyala el di-

SÍLVIA MARIMON

BARCELONA. Atrevir-se a represen-
tar Shakespeare en un parc públic té
els seus riscos. A l’escenari hi poden
baixar gossos o un espontani amb
l’excusa que vol veure els actors de
més a prop. Res, ni tan sols els telè-
fons mòbils, però, fa defallir el di-
rector de la companyia Parking Sha-
kespeare, Pep Garcia-Pascual. Des
de fa quatre anys porten l’obra del
dramaturg anglès al Parc de l’Esta-
ció del Nord. “Un dia, sortint de l’es-
tació de Renfe, el vaig descobrir i va
ser un amor a primera vista, és la in-
fraestructura ideal per representar-
hi teatre”, assegura.

rector de la companyia. Garcia-Pas-
cual, que es va estrenar com a actor
a Irlanda interpretant Shakespeare
en un parc i va decidir importar la
idea, reivindica les comèdies del
dramaturg anglès: “No són gaire co-
negudes i és una manera d’apropar
el teatre a tothom”. L’obra es pot
veure, gratuïtament, de dilluns a
diumenge fins al 31 de juliol. Des-
prés viatjarà a la Fira de Teatre al
carrer de Tàrrega.e

Aquest any és el quart
que la companyia
porta Shakespeare
al parc. JORDI PIZARRO

El Parc de l’Estació del Nord és l’escenari
de la comèdia ‘Treballs d’amor perduts’

3.500
El boca-orella
ha fet que
el públic
augmenti
cada any


