
TEATRE AMB BARRET El compromís de la companyia Parking Shakespeare és escenificar cada estiu una comèdia diferent del dramatug
anglès. I de fer-ho a l’aire lliure i amb l’entrada gratuïta: el barret és al mig de l’escena perquè qui ho vulgui faci l’aportació que cregui convenient.
Tot el protagonisme de la funció recau en el text i en els actors: la proposta no requereix ni escenografia ni equipaments de so i il·luminació

4

Regió7 DIMECRES, 16 DE JULIOL DEL 2014 33

Cultures
TEATRE | MÚSICA | LLETRES | DANSA | ART | TRADICIONS | CINE | TELEVISIÓ

La companyia Parking Shakes-
peare, liderada pel manresà Pep
Garcia-Pascual, representarà des
de demà i fins al 3 d’agost Molt so-
roll per res. Ja és la sisena comèdia
de William Shakespeare (Strat-
ford on Avon, 1564-1616) que ofe-
reixen a l’Espiral dels Til·lers del
parc de l’Estació del Nord de Bar-
celona, un escenari on el públic té
una perspectiva dels actors de
360º i accés lliure i gratuït.

En aquesta ocasió, Parking Sha-
kespeare ha encarregat la direcció
de l’obra al barceloní Israel Solà, di-
rector de la Companyia La Calòrica
i guanyador en el darrer premi
Quim Masó de teatre. De Molt so-
roll per res, Solà n’ha fet una adap-
tació condensada (uns 75 minuts
de durada) centrant-se en la his-
tòria «que parla de l’amor i de
com es poden arribar a complicar
les relacions de parella. Són dues
parelles: una d’escèptics i sarcàs-
tics i una altra de més convencio-
nals o romàntics, que és la que
hem contemporanitzat més».

Garcia-Pascual destaca que el
director ha donat a la comèdia
«una ambientació molt mediter-
rània, de festa, sol, alegria...». I
Solà, al seu torn, apunta que l’Es-
piral dels Til·lers es transforma
en el jardí d’una casa de Messina
en el qual transcorre tota l’acció.
«Els espectadors estan dins de la
festa, amb els actors que els vénen
per darrera, en alguns casos. És
una forma de fer l’obra terrenal, per
fer del vers més proper», diu.

En aquesta versió, el soroll és
important. Per subratllar la pulsió
sexual o dramàtica de la història,
el recurs que s’ha utilitzat és la mú-
sica, amb molta presència de la
percussió. Hi ha ritmes caribe-
nys, balcànics, rumbes...

Quatre manresans i un més
Garcia-Pascual és l’ànima d’un
projecte que aquest estiu oferirà
setze funcions de Molt soroll per
res. En comptes de començar un
dilluns, com era habitual, les re-
presentacions s’estrenaran demà,
dijous. Es manté l’horari: les 7 del
vespre. I també que el dia de fes-

ta serà els dimecres. L’actor i di-
rector no s’oblida de remarcar que
«els manresans poden continuar
venint i tenen temps de tornar a
casa en transport públic». De ve-
ïns de Manresa, a la companyia, hi
ha fins a quatre actors. El mateix

Garcia-Pascual, Carles Gilabert,
Mireia Cirera i Ariadna Matas. Els
tres primers són manresans de
naixement, mentre que Planas,
que ha fet temporada a Barcelona
amb totes les produccions de Par-
king Shakespeare, tant a l’estiu
com a l’hivern, s’ha establert fa poc
a la ciutat. La quota manresana la
completa Eli Guasch, responsable
de producció i comunicació.

Amb cinc estius ja passats a l’a-
ire lliure al Parc de l’Estació del
Nord i a punt de començar el sisè,
la companyia es mostra satisfeta de
la implicació que ha aconseguit del
públic. Garcia-Pascual afirma que
«considerem que els espectadors
formen part del projecte. Ens aju-
den molt, ja sigui amb les aporta-
cions econòmiques com recoma-
nant l’obra. Això fa que el projec-
te pugui continuar viu: en aquests
temps que corren la gent aposta
per la cultura». En les representa-

cions de Parking Shakespeare és el
públic qui, lliurement, decideix
el preu que paga: «el teatre és la
nostra feina, i agraïm que la gent
ens ajudi a dignificar-la. No només
són tres setmanes de funció, sinó
que treballem tot l’any». La com-
panyia també té el suport de l’A-
juntament de Barcelona i de la fir-
ma de calçats Munich, amb seu a
Capellades.

«Woyzech», a la sala Beckett
Amb la mateixa filosofia a la qual
han estat fidels a l’aire lliure, Par-
king Shakespeare ha estrenat, tam-
bé, dos espectacles dins del cicle
d’hivern: Pell de mercuri (febrer de
2013) i Woyzech, de Georg Büch-
ner, que es va estrenar a la Fun-
dació Palo Alto el desembre pas-
sat. Aquesta obra es podrà tornar
a veure del 17 de setembre al 5
d’octubre. Obrirà la temporada
de la Sala Beckett de Barcelona.

PEPA MAÑÉ | MANRESA

Parking Shakespeare donarà ambient de
festa mediterrània a «Molt soroll per res»
La companyia, amb els actors manresans Pep Garcia-Pascual, Carles Gilabert, Mireia Cirera i Ariadna Matas, farà setze

funcions de la comèdia del dramaturg anglès Estrenarà demà el seu sisè estiu al parc de l’Estació del Nord de Barcelona



L’ESPECTACLE

 LLOC: Espiral dels Til·lers del Parc de
l’Estació del Nord. Barcelona. � DIES: del
17 de juliol al 3 d’agost (excepte els di-
mecres), a les 19 h. � DIRECCIÓ I VERSIÓ:

Israel Solà. � TRADUCCIÓ: Salvador Oliva. 
� INTÈRPRETS: Òscar Bosch (Don Pedro),
Mireia Cirera (Margarida), Ester Cort
(Beatriu), Adrià Díaz (Claudio), José Pedro
García Balada (Benedicte), Pep Garcia-
Pascual (Don Juan), Carles Gilabert
(Leonato), Ferran Herrera (frare), Ariadna
Matas (Hero), Santi Monreal (Borachio) i
Ricard Sadurní (Cirereta). � MÚSICA: Òscar
Castellà. � VESTUARI: Albert Pascual. 
� DURADA APROXIMADA: 75 minuts. Accés
lliure. www.parkingshakespeare.com

MOLT SOROLL PER RES

La comèdia de Shakespeare
Molt soroll per res es va po-

pularitzar arran de la versió cine-
matogràfica que en va fer l’actor,
director i guionista britànic Ken-
neth Branagh. Data del 1993 i els
protagonistes van ser el mateix
Branagh (Benedick) i la seva llavors
parella, Emma Thompson (Beatri-
ce). Els acompanyaven en el repar-
timent Kate Beckinsale, Robert
Sean Leonard, Denzel Washington,
Keanu Reeves i Michael Keaton.
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Popular per la versió
cinematogràfica 

Escena amb Pep Garcia-Pascual (primer per l’esquerra), Carles Gilabert (amb barret), Ariadna Matas (amb vel i alçada) i Mireia Cirera (amb flor al cap) 
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