
EL PUNT AVUI
DIMECRES, 21 DE MAIG DEL 201448 | Comarques Gironines |

L’Aula de Teatre de la Uni-
versitat de Girona repre-
sentarà demà al Teatre de
Salt una versió reduïda del
clàssic Macbeth (21 h, 3
euros), del dramaturg,
poeta i actor William Sha-
kespeare (Anglaterra,
1564 - 1616).

L’obra, dirigida per Mer-
cè Mas, ha estat traduïda
pel filòleg i catedràtic de la
UdG Salvador Oliva (Ba-
nyoles, 1942), que ha tra-

duït tota l’obra teatral i
poètica de Shakespeare al
català i que també va asses-
sorar l’Aula de Teatre en la
dicció de l’obra William
Shakespeare: els sonets,
que el grup va interpretar
l’any passat per celebrar el
seu vintè aniversari.

Els perills de l’avarícia
Aquest curs, l’Aula de Tea-
tre ha escollit una de les
obres més famoses, sor-
prenents i intenses de l’au-
tor anglès. Si Hamlet re-
presenta la tragèdia del
dubte i Otel·lo, la gelosia,
Macbeth és l’ambició.

Macbeth parla sobre els
perills que comporta l’ava-
rícia, i sobre com una per-
sona es pot veure influen-

ciada pels altres de tal ma-
nera que acaba caient en el
joc brut de l’egoisme i l’en-
veja, en una espiral absur-
da que porta d’una situa-
ció dolenta a una altra de
pitjor. I aquesta és la idea
que volen transmetre els
23 joves actors i actrius
que participen a l’obra,
una peça teatral que Sal-
vador Oliva defineix com
“una obra negra i misterio-
sa que conté molts ele-
ments que apareixen so-
vint a les pel·lícules de ter-
ror (...) però que no s’inter-
preta en aquesta clau, sinó
com un estudi sobre l’am-
bició humana o el fracàs
d’aquesta ambició”.

Des de fa més de vint
anys, l’Aula de Teatre s’en-

carrega de la formació es-
cènica dels estudiants,
dins l’oferta extraescolar
de la UdG, i prepara du-
rant tots els divendres del
curs escolar, d’octubre a
maig, un espectacle tea-
tral per representar-lo a fi-
nal de curs, en escenaris

gironins i a diferents mos-
tres de teatre que es por-
ten a terme a altres uni-
versitats de Catalunya i
l’Estat espanyol, com per
exemple a la Universitat
de Lleida i la Universitat
de Granada, on els alum-
nes de l’Aula de Teatre van

actuar durant el segon se-
mestre del curs passat.
L’equip actual de l’Aula de
Teatre està format per
Mercè Mas i Salvador Oli-
va; el cap tècnic d’il·lumi-
nació i so, Jordi Fuentes, i,
com a ajudant, l’alumna
Meritxell Torres. ■

a  Alumnes de la UdG
porten demà a Salt el
clàssic de Shakespeare,
traduït per Oliva
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L’ambició de ‘Macbeth’,
segons l’Aula de Teatre

Els alumnes de l’Aula de Teatre de la UdG, en un dels seus assajos ■ TEATRE DE SALT

Setmana molt shakespea-
riana al Teatre de Salt: de-
mà, l’Aula de Teatre de la
UdG hi presentarà Mac-
beth i diumenge vinent,
Parking Shakespeare, la
companyia que s’ha donat
a conèixer representant
cada estiu una comèdia
del gran dramaturg anglès
al parc de l’estació del
Nord de Barcelona, porta-
rà a Salt la seva versió de
Nit de reis (18 h, 18 eu-
ros), que representarà per
primera vegada en un tea-
tre convencional, però
adaptat a les circumstàn-
cies: el públic estarà a so-
bre de l’escenari, elimi-
nant al màxim les barre-
res amb els actors, i el tea-
tre obrirà les seves portes
a l’exterior perquè hi entri
la llum natural. Parking
Shakespare, que en els
seus cinc muntatges esti-
uencs sempre ha treballat
a partir de traduccions de
Salvador Oliva, ha convi-
dat el filòleg banyolí a in-
terpretar un petit paper,
pràcticament un cameo,
com ho fan al parc altres
amics de la companyia.

“L’any 2009 ens vam re-
unir en aquest projecte
una sèrie de gent que pro-
cedíem de diferents com-
panyies, no teníem feina
aquell estiu i no volíem
quedar-nos a casa. Ens
vam plantejar que si es re-
presentaven obres de Sha-
kespeare a l’aire lliure en
moltes ciutats del món on
plou i neva sovint, per què
no podíem fer-ho a Barce-

lona, on el temps és molt
més benigne i teníem un
espai com l’espiral dels til-
lers del parc de l’estació
del Nord, ideal per fer re-
presentacions teatrals”,
explica Pep Garcia-Pas-
cual, director artístic i un
dels onze actors i actrius
que formen la companyia,
nou dels quals hi són des
del primer dia. “En un mo-
ment de crisi en què tot-

hom feia petits muntatges
amb poca gent, nosaltres
érem onze i tothom ens
deia que estàvem bojos
–ens ho diuen sovint–, pe-
rò sempre hem cregut fer-
mament en el projecte”.

Tornem al parc. En
aquest petit auditori a l’ai-
re lliure, amb capacitat
per a 650 persones, Par-
king Shakespeare reuneix
cada estiu uns 5.000 es-

pectadors de totes les
edats i condicions que gau-
deixen –i si els ha agradat,
fan una aportació voluntà-
ria al final de l’espectacle–
de versions reduïdes de co-
mèdies de Shakespeare,
com ara L’amansiment de
la fúria (2009), La comè-
dia dels errors (2010), El
somni d’una nit d’estiu
(2011), Treballs d’amor
perduts (2012) i Nit de re-

is (2013). Per a cada mun-
tatge, la companyia té un
director extern diferent,
al qual li atorga plena lli-
bertat tant en l’adaptació
del text –amb llicències
que inclouen referències a
l’actualitat– com en la se-
va posada en escena i en
l’escenografia, que acostu-
ma a ser mínima: només
una cadira, en el cas de Nit
de reis, dirigida per Iban
Beltran. Aquest estiu re-
presentaran al parc Molt
soroll per no, tots els dies
excepte els dimecres del
17 de juliol al 3 d’agost (19
h), sota la direcció d’Israel
Solà, guanyador de l’últim
premi Quim Masó amb la
companyia La Calòrica.

Per a Garcia-Pascual, el
fet de portar Nit de reis a
un teatre com el de Salt no
traeix la filosofia de la
companyia, que continua
sent “apropar el teatre a
tots els públics, perquè la
gent té dret a passar-s’ho
bé en aquests temps difí-
cils”. De fet, Parking Sha-
kespeare també ha posat
en marxa des del 2012
una altra línia d’especta-
cles, el Parking d’Hivern,
amb obres dramàtiques
d’autors més recents com
ara Pell de mercuri, de
Philip Ridley, i Woyzeck,
de Georg Büchner, en es-
pais tancats de Barcelona
com ara Fabra i Coats i Pa-
lo Alto, també amb entra-
da lliure. La de diumenge
serà la segona incursió de
Parking Shakespeare a les
comarques gironines, des-
prés d’haver representat
L’amansiment de la fúria
a la plaça dels Jurats de Gi-
rona, el 2010. ■

a La companyia, coneguda per les seves obres a l’aire lliure, porta diumenge per primer cop el seu
‘Nit de reis’ a un teatre convencional, però modificat a Salvador Oliva hi farà un petit paper
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Parking Shakespeare, del
parc al teatre ‘obert’ de Salt

Una escena de ‘Nit de reis’, de Parking Shakespeare ■ ARXIU


