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Escenaris d’Entrada

Arriba a Solsona El somni d’una
nit d’estiu, una de les comèdies ro-
màntiques més reconegudes de
William Shakespeare, a càrrec de
Lacetània Teatre i amb la direcció
i adaptació d’Aleix Albareda. En el
muntatge musical, del qual es fa-
ran sis funcions al Teatre Comar-
cal, es fusionen les històries de
quatre persones enamorades, un
grup de comediants atenencs i
els ducs d’Atenes, que són acom-
panyats per un món ple de fanta-
sia i màgia integrat per uns perso-
natges sobrenaturals sorgits de la

immensitat dels boscos. Tanma-
teix, a la capital solsonina no es
veurà exactament la versió original
de la comèdia, sinó que Albareda
hi ha introduït novetats que donen
com a resultat una versió  actua-
litzada de l’obra, tot i que el signi-
ficat de la història es manté inal-
terable. 

El director i actor solsoní expli-
ca que «s’ha adaptat temporal-
ment l’espectacle i l’hem contex-
tualitzat  en un càmping de la ciu-
tat d’Atenes entre final dels anys 50
i principi de la dècada dels 60». Així
mateix, en la versió original apa-
reixen éssers màgics com fades, fo-
llets i altres criatures del bosc que
ara se substitueixen per pallassos
d’estil clown dels anys 20. «Tot
plegat dóna certa màgia al mun-
tatge, jugant amb diversos ele-
ments del circ i del bosc», afegeix
Albareda. Es combina una fanta-

sia real amb una realitat fantàsti-
ca que no deixarà indiferents els
espectadors. La representació de
l’obra de Shakespeare, un refe-
rent en el món del teatre a tot el
món, suposa també un canvi de re-
gistre per a Lacetània Teatre. Al-
bareda explica que no li agrada do-
nar tot el protagonisme d’un mun-
tatge a un sol personatge, fet que
no es produeix en El somni d’una
nit d’estiu, en ser  «un espectacle
d’estil coral amb protagonisme
col·lectiu i aquest, precisament, ha
estat un dels motius principals
per escollir l’obra a representar». 

Segons explica Albareda, la po-
sada en escena «serà espectacular,
sense perdre l’essència que ha ca-
racteritzat el grup Lacetània Tea-
tre des dels seus inicis, però tren-
cant una mica amb el que s’havia
fet anteriorment». Es tracta d’una
obra participativa, on el públic

forma part de l’espectacle sense ga-
irebé adonar-se que sigui així. Els
espectadors es trobaran al bell
mig del muntatge, ja que la platea
sencera forma part de l’esceno-
grafia.  El director i actor solsoní as-
segura que els espectadors pujaran
«a una mena de vagoneta, en un
viatge sense aturador combinat
amb efectes visuals impactants
que donarà com a resultat imatges
espectaculars en el marc d’una co-
mèdia fantàstica», dirigida a tot ti-
pus de públic. «És un veritable viat-
ge astral, ple de fantasia, que dura
molts anys», conclou Albareda.

Una obra fàcil d’entendre, com
un llibre obert, on la part central és
la del somni, «la més màgica i
fantàstica i de la qual probable-
ment més gaudiran els especta-
dors», afegeix Albareda. De fet, El
somni d’una nit d’estiu està consi-
derada per la crítica com la peça

més màgica del dramaturg an-
glès, on l’amor és l’eix fonamental
sobre el qual gira una història que
fa que es fusionin fantasia i reali-
tat amb total naturalitat. 

En el muntatge musical, la ima-
ginació, els elements mitològics i
la realitat conflueixen en un món
en què l’amor supera els obstacles
que sorgeixen en una història es-
crita per un geni anomenat Wi-
lliam Shakespeare. 

MARC SANTANDREU | BERGA

L’ESPECTACLE

Lloc: Teatre Comarcal. Passatge de Vall Fred,
20. Solsona. Dies: demà, a les 23 h; dies 8,
9, 10 i 14, a les 22h; i dia 15, a les 19 h.  En-
trades: 10 euros. Direcció: Aleix Albareda.

El somni d’una nit d’estiu La versió solsonina adapta
l’obra al temps i substitueix
les fades i els follets del bosc
per pallassos

S’inclouen efectes visuals a
l’espectacle per introduir els
espectadors en l’escenografia
del muntatge musical 

Aleix Albareda somia una nit d’estiu 
Lacetània Teatre farà al Teatre Comarcal de Solsona sis funcions d’una versió actualitzada de la comèdia de Shakespeare

Teatre

� LLOC: Fundació La Plana (Santa
Maria d’ Oló).  �DIA: dissabte, 7 de
setembre, a les 19 h. � ENTRADES:
15 euros. El manresà Damià Olive-
lla, el cantautor solsoní Roger Mas, la
cantautora catalana Bikimel, el grup
Selva de Mar i la companyia de circ
contemporani Circus Delirium s’uniran
per una nit i actuaran en un concert
benèfic a favor de la Fundació La Pla-
na. La institució és un centre de cul-
tura i acollida creat l’any 1986 com a
projecte alternatiu comunitari en un
entorn rural. L’espai s’utilitza com a
centre assistencial i d’acolliment per a
les persones que ho necessitin. Hi
haurà servei de bar i entrepans al lloc
del concert. Reserves al telèfon 93
838 52 03. REDACCIÓ

CONCERT BENÈFIC DE
ROGER MAS, BIKIMEL
I DAMIÀ OLIVELLA 

� LLOC: plaça de l’Església (Raja-
dell).  �DIA: dissabte, a les
22.30 h. � PREU: Gratuït. La
formació que actuarà a Rajadell,
Ensemble Folklorique PelePele,
vinguda de Swazilàndia, utilitza
instruments zulus, com el mbila o
el makhoyane, que atorguen una
sonoritat única a les seves compo-
sicions. REDACCIÓ

ADIFOLK A
RAJADELL AMB UN
GRUP AFRICÀ

IMATGE PROMOCIONAL

I 

� LLOC: Voilà! (Manresa).  �DIA:
avui, a les 22 h. � ENTRADA: 10
euros; i 8 euros anticipada. 
Taima Tesao & Raynald Colom

actuen en format trio. Laura Guite-
ras i el compositor Toni Xuclà han
unit forces amb el trompetista
Raynald Colom per oferir una pro-
posta que sorprèn pel seu eclecti-
cisme. REDACCIÓ

TAIMA TESAO I
RAYNALD COLOM AL
VOILÀ! DE MANRESA

IMATGE PROMOCIONAL

IMATGE PROMOCIONAL


