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TEATRE POPULAR Des del 2009 no falten a la cita amb el públic al Parc de l’Estació del Nord de Barcelona. Amb quatre manresans a les
seves files, la companyia Parking Shakespeare compleix un estiu més amb el seu compromís per treure el teatre de les sales i representar una
comèdia a l’aire lliure amb entrada gratuïta. «Nit de reis» és la proposta per a la cinquena edició del projecte, a partir de dilluns i fins al 4 d’agost
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Més de cinc milers d’espectadors
van aplaudir l’estiu passat les re-
presentacions de Treballs d’amor
perduts i una xifra similar confia la
companyia Parking Shakespeare
que s’apleguin a partir de dilluns
al Parc de l’Estació del Nord de Bar-
celona per veure Nit de reis, la
nova proposta del col·lectiu teatral
que comanda el manresà Pep Gar-
cía-Pascual. Sota la direcció d’Iban
Beltran, el grup escenificarà ara
una de les comèdies més cèle-
bres del dramaturg anglès amb
l’augment a divuit funcions com a
principal novetat, en comptes de
les catorze del juliol passat.

Nit de reis tindrà una àmplia
quota manresana de la mà dels ac-
tors Mireia Cirera, Carles Gilabert
i Pep García-Pascual, als quals se
suma Eli Guasch en tasques de
producció. En les hores prèvies a
afrontar l’hora de la veritat del
cinquè repte estiuenc de la com-
panyia, nascuda el 2009, García-
Pascual va invocar ahir a l’estima
per la cultura explicant que «com
sempre, fem l’obra a l’aire lliure i no
fem pagar entrada. Tampoc pas-
sem el barret, el deixem al mig de
l’escena perquè tothom qui vulgui,
si creu que ha de valorar la nostra
feina, faci l’aportació que cregui
convenient. Però si algú no pot,
que no deixi de venir per això».

Parking Shakespeare interpre-
tarà Nit de reis poques setmanes
després de liquidar els bolos de

Treballs d’amor perduts, el projecte
del 2012, que es va allargar fins
aquest juny gràcies, entre altres, a
les actuacions de Manresa i del
Festival Shakespeare de Barcelo-
na. L’acceptació assolida pel públic
durant els quatre primers anys de
vida ha estat la clau per obtenir un
suport econòmic de 6.000 euros de
l’Ajuntament de Barcelona, l’únic
ingrés de la companyia juntament
amb les contribucions voluntà-
ries dels espectadors. A més, Par-
king té el suport en material de la
firma de calçats Munich.

Segons Iban Beltran, el director
escollit pel muntatge vigent, «Nit
de reis parla d’incomunicació i
d’amors no correspostos. L’adap-
tació que n’hem fet manté l’es-
sència, tant dels temes i la trama
com dels personatges, sense per-
dre mai de vista que allò que ca-
racteritza aquest projecte és l’ale-
gria de fer teatre». El color negre
copa el vestuari d’un grup que
interpretarà peces musicals com-
postes per Òscar Castellà. En cada
funció hi haurà una breu aparició
de persones que han treballat amb
Parking en un moment o altre.
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Parking Shakespeare amplia el calendari i
farà divuit funcions de l’obra «Nit de reis» 
Els manresans Pep García-Pascual, ànima del grup, Mireia Cirera i Carles Gilabert participen en la comèdia a Barcelona

MIREIA ARSO

TEATRE A L’AIRE LLIURE de la
mà de la Companyia Parking
Shakespeare. L’actor manresà
Pep García-Pascual, en la imatge ahir
al Parc de l’Estació del Nord de
Barcelona durant una funció per a la
premsa, és un dels manresans que
surten a l’espectacle juntament amb
Carles Gilabert i Mireia Cirera. Els
actors José Pedro García Balada,
Santi Monreal i Ricard Sadurní,
d’esquerra a dreta.
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Pep García-Pascual va assegurar
ahir en la roda de premsa de pre-
sentació de Nit de reis que la com-
panyia no està «molesta» amb la
direcció del Festival Grec de Bar-
celona, però va deixar entreveure
el disgust amb la decisió de no in-
cloure el seu espectacle en la pro-
gramació de la gran cita de les
arts escèniques i la música de l’es-
tiu a la capital catalana.

«No ens queixem. Però se’ns
va dir que el motiu per no encabir
Parking al Grec és que no s’hi pro-
gramen clàssics, tampoc Shakes-
peare, i hem vist com sí que s’ha re-
presentat aquest autor en la pre-
sent edició del certamen», va dir
l’actor manresà en referència a
l’espectacle Tragèdies romanes de
la companyia holandesa Toneel-
groep que es va escenificar de di-
vendres a diumenge de la setma-

na passada al Teatre Lliure.
Pep García-Pascual va comen-

tar que s’havien reunit amb Ramon
Simó, director del Grec, i que les ex-
plicacions els havien semblat cor-
rectes. En conèixer, però, la pre-
sència al calendari del festival de
les Tragèdies romanes de Shakes-
peare van adonar-se que aquest
criteri s’havia alterat. «Això et sob-
ta», va apuntar l’intèrpret bagenc.
No obstant això, García-Pascual va

afirmar que «no estem molestos i
volem continuar parlant amb el
Grec de cara a l’any vinent».

Parking Shakespeare s’ha fet
un nom als darrers anys en l’esce-
na teatral gràcies a les representa-

cions al Parc de l’Estació del Nord
de Barcelona de diverses comèdies
de l’autor de Hamlet: L’amansi-
ment de la fúria (2009), La comè-
dia dels errors (2010), El somni
d’una nit d’estiu (2011) i Treballs
d’amor perduts (2012). Al mes de
febrer d’aquest 2013, la compa-
nyia va estrenar la seva versió hi-
vernal amb la representació del
drama Pell de mercuri, de Philip
Ridley, també amb entrada lliure,
però, per evidents raons climàti-
ques, canviant els til·lers del parc
per les columnes d’una de les
naus de l’antiga fàbrica Fabra i
Coats del barri de Sant Andreu de
Barcelona, reconvertida parcial-
ment en espai de creació.
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Disgust amb el Festival Grec per no
incloure’ls a la seva programació

L’ESPECTACLE

 LLOC: Espiral dels til·lers del Parc de
l’Estació del Nord. Barcelona. � DIES: del
15 de juliol al 4 d’agost (excepte els di-
mecres), a les 19 h. Accés lliure. Durada:
1.20 h. www.parkingshakespeare.com

NIT DE REIS

Ramon Simó, director del Grec
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