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Josh Rouse homenatja 
Violent Femmes al Grec 
El cantautor nord-americà Josh Rouse inaugura 
aquesta nit el cicle Off the Record del festival 
Grec, a la sala Barts de Barcelona, a les 21 h. Rouse 
dedicarà el concert a homenatjar el disc de debut 
de Violent Femmes, publicat el 1983. El cicle 
seguirà amb Iván Ferreiro el diumenge 20 de juliol 
i acabarà amb Joan Garriga el dimecres 23.  

Love of Lesbian faran una 
gira ‘teatralitzada’ a la tardor 
Miralls i miratges és el nom de la gira de tardor de 
Love of Lesbian, que començarà l’11 d’octubre al 
Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. El grup 
vol recuperar algunes de les cançons “més 
introspectives i tranquil·les” del repertori en un 
espectacle que tindrà un lligam escènic 
desenvolupat per Guillem Albà i Blai Rodríguez. 

Els embolics amorosos de ‘Molt soroll per res’ es ventilen al parc
que busca que el públic s’hi senti 
identificat. Per aconseguir-ho, Solà 
ha modificat alguns elements de 
l’obra amb la intenció d’apropar-la a 
l’actualitat. “He substituït el valor de 
la virginitat pel de la fidelitat, perquè 
crec que encaixa més amb la con-
temporaneïtat. També dono un ca-
ràcter més fort a l’Hero, que Shakes-
peare planteja com una dona submi-
sa”, admet. Tot i això, l’adaptació 
manté el text de l’autor.  

Les dues cares de l’amor 
En aquesta ocasió els til·lers del Parc 
de l’Estació del Nord es converteixen 
en el jardí de la casa del Leonato, on 
transcorre bona part del muntatge. 
Solà explica que han volgut crear “un 
lloc primitiu i aïllat on l’amor s’ubi-
qui en primer terme i pugui funcio-
nar”. Els deixos humorístics de l’es-
pectacle no eviten la presència de 
moments tràgics que “exposen les 
dues cares de les relacions senti-

Parking Shakespeare se submergeix en els 
conflictes de Molt soroll per res. CRISTINA CALDERER

mentals, la felicitat i el patiment”. 
L’obra vol transportar els especta-
dors a dins de la història, i per això 
trenca amb la barrera invisible entre 
públic i escenari. “Els actors transi-
ten entremig de les grades i l’espai 
escènic té 360 graus”, precisa Solà. 
Una opció que reforça la idea de ba-
se de Parking Shapeskeare: apropar 
el teatre professional a tots els pú-
blics. També per això les funcions 
són gratuïtes, amb la pretensió 
“d’augmentar els espectadors que 
vagin al teatre, de manera que tots hi 
sortim guanyant”, com subratlla un 
dels fundadors, Pep Garcia-Pascual.  

Molt soroll per res s’estrena demà 
i es podrà veure fins al 3 d’agost (ex-
cepte els dimecres). Aquest any la 
companyia té el suport de l’Ajunta-
ment de Barcelona i diverses col·la-
boracions privades, malgrat que la 
proposta també es finançarà amb 
els diners recaptats després de cada 
funció.e

La companyia Parking Shakespea-
re ho posa fàcil. Per endinsar-se en 
l’univers dramàtic de l’autor, només 
cal asseure’s a les grades del Parc de 
l’Estació del Nord de Barcelona un 
dia qualsevol a les set de la tarda. Per 
sisè any consecutiu traslladaran una 
obra de Shakespeare a l’aire lliure. 
Aquest any donaran vida als embo-
lics sentimentals de Molt soroll per 
res, en una proposta escènica diri-
gida per Israel Solà (L’Editto Bulga-
ro, La nau dels bojos). L’obra és una 
comèdia que mostra “com l’amor, a 
priori senzill, es complica i queda su-
peditat a les convencions socials”, 
com detalla el director del muntat-
ge. Els conflictes amorosos entre les 
parelles formades per l’Hero i el 
Claudi i la Beatriu i el Benedicte con-
figuren l’esquelet de l’espectacle, 
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