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HIVERN ENTRE BUTAQUES Els actors Carles Gilabert i Pep Garcia-Pascual són l’aportació manresana a la nova proposta de la companyia
Parking Shakespeare, el muntatge basat en «Eduard II» de Marlowe adaptat per Marc Rosich i Anna Maria Ricart que es veurà al Teatre
Tantarantana de Barcelona a partir de mitjan desembre. Per primera vegada, i en el seu novè projecte, el grup estrenarà en una sala teatral
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Cinc anys de trajectòria i vuit es-
pectacles en cartell. Però fins ara,
la companyia Parking Shakespea-
re no ha estrenat mai en un teatre
convencional. El grup, que s’ha fet
un nom en l’escena catalana grà-
cies a les representacions estiuen-
ques a l’aire lliure de comèdies del
dramaturg que els dóna nom, re-
presentarà Eduard II del 17 de
desembre a l’11 de gener al Teatre
Tantarantana de Barcelona. En el
repartiment del muntatge que di-
rigirà Roberto Romei hi seran els
actors manresans Pep Garcia-Pas-
cual, l’ànima del col·lectiu nascut
el 2009, i Carles Gilabert.

«Està essent un any de consoli-
dació del projecte», va explicar
ahir al migdia Garcia-Pascual en
valorar una temporada durant la
qual Parking Shakespeare ha vis-
cut tres moments àlgids. Sis mil
cinc-cents espectadors van passar
aquest estiu, entre la segona quin-
zena de juliol i la primera setma-
na d’agost, pel Parc de l’Estació del
Nord, en un espai envoltat de
til·lers que ja s’ha convertit de fac-
toen la seva seu, per veure Molt so-
roll per res. Durant tres setmanes
entre setembre i octubre, el grup va
portar Woyzeck, estrenada la tar-
dor passada en un nau de l’antic
complex fabril de Palo Alto, a la re-
putada Sala Beckett. Finalment, di-
vendres de la setmana passada,
Parking va actuar a Banyoles amb
l’esmentada comèdia estival, en el
marc del Festival Temporada Alta.

«Som fidels a la filosofia de l’es-

tiu: representar una comèdia de
Shakespeare a l’aire lliure al Parc de
l’Estació del Nord, amb públic a
360 graus i entrada gratuïta. Però
a l’hivern relaxem aquestes nor-
mes i estem oberts a propostes», va
afegir Santi Monreal, un altre
membre de la companyia.

Parking va convidar Roberto
Romei a dirigir Eduard II, i aquest
va aprofitar la seva condició de di-
rector artístic del Tantarantana
per tornar la gentilesa al grup pro-
posant-los d’acollir les represen-
tacions al teatre del barri del Raval.

Tot i que no és companyia resident,
una figura que estrena enguany,
l’equipament contribuirà a la pro-
ducció de l’espectacle.

Eduard II és una obra del dra-
maturg anglès Christopher Mar-
lowe, que va néixer el 1564 a Can-
terbury. En l’any de la commemo-
ració del seu 45oè aniversari, Par-
king Shakespeare protagonitzarà
la primera posada en escena a
Catalunya d’aquest text, que ver-
sa sobre la lluita pel poder i plan-
teja el dilema ètic de la governa-
bilitat del bé comú.

«Hem arribat a un moment en
el qual podem preparar projectes
a dos anys vista, això et permet te-
nir les idees clares a llarg termini»,
va comentar Garcia-Pascual. Tot i
que encara no està decidit, segu-
rament s’haurà de pagar una en-
trada, a diferència del que practi-
ca Parking a l’Estació del Nord, on
deixa la gorra perquè cadascú faci
l’aportació que pugui o vulgui. En
aquesta ocasió no actuaran ni la
manresana Mireia Cirera ni Ariad-
na Matas, veïna de la ciutat des de
fa uns mesos. 
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Parking Shakespeare estrenarà obra en
un teatre convencional per primer cop 
La companyia fundada pel manresà Pep Garcia-Pascual representarà «Eduard II» de Marlowe al Tantarantana de la

capital catalana, després de muntar vuit espectacles tant a l’aire lliure com en espais no habituals durant cinc anys


Estiu del 2009 Pep Garcia-
Pascual dirigeix L’amansiment de
la fúria, el primer títol de Shakes-
peare que interpreta la companyia
a l’Espiral dels Til·lers del Parc de
l’Estació del Nord de Barcelona.

Estiu del 2010 El grup repe-
teix experiència a l’aire lliure,
aquest cop amb La comèdia dels
errors, dirigida per Miquel Àngel
Ripeu. Aquell mateix estiu, Par-
king representa el muntatge a la
plaça de l’Ajuntament de Mataró
en el Festival Shakespeare.

Estiu del 2011 Parking estre-
na El somni d’una nit d’estiu de la
mà d’un altre director convidat, el
santvicentí Joan Maria Segura.
L’espectacle també es veu a la
Fira de Tàrrega.

Estiu del 2012 El quart Sha-
kespeare de la companyia és Tre-
balls d’amor perduts, sota la batu-
ta de Marilia Samper. Més de cinc
mil persones passen pels Til·lers
per veure un muntatge que s’ex-
hibeix a Tàrrega i farà bolos a Bar-
celona (Festival Shakespeare), Vi-

lafranca del Penedès i Manresa.

Febrer del 2013 Parking es-
trena versió hivernal amb Pell de
mercuri, de Philip Ridley i direcció
d’Antonio Calvo. La proposta té
lloc en un espai no convencional,
una nau de l’antic complex fabril
Fabra i Coats, al barri de Sant An-
dreu de Barcelona.

9 de juny del 2013 Manresa
acull per primer cop una funció de
Parking, amb Treballs d’amor per-
duts, al claustre del Museu Comar-

cal. En el repartiment, tres fills de
la ciutat, Mireia Cirera, Pep Garcia-
Pascual i Carles Gilabert.

Estiu del 2013 Nit de Reis és
el títol que la companyia escull
per a la seva cinquena estada al
Parc, dirigit per Iban Beltran.

Tardor 2013 El segon Parking
d’Hivern és el Woyzeck de Georg
Büchner, dirigit per Marc Rosich i
protagonitzat per Carles Gilabert.
Les funcions se celebren en una
nau de Palo Alto, espai industrial

reconvertit en viver d’empreses. 

Estiu del 2014 Israel Solà diri-
geix Molt soroll per res, que bat
rècords i porta sis milers i mig
d’espectadors als Til·lers.

Estiu-tardor 2014 La Beckett
programa Woyzeck, que gaudeix
de tres setmanes en una sala icò-
nica de l’escena independent.

Octubre del 2014 El Festival
Temporada Alta de Girona i Salt
programa Molt soroll per res.
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Cinc anys de compromís amb un
teatre d’abast popular
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Les actrius Anna Sabaté i Cris-
tina Gámiz seran Alícia Sánchez-
Camacho, líder del PP català, i
Victoria Álvarez, exparella de
Jordi Pujol Ferrusola, en un es-
pectacle escrit i dirigit per Jorge-
Yamam Serrano que recrearà la
famosa –i espiada– conversa que
van mantenir al restaurant La Ca-
marga, de Barcelona. Camarga-
te (11-29 de març) és una de les
propostes per al nou curs de la
sala gran del Tantarantana, re-
batejada com a Baixos 22.

El teatre tindrà cinc compa-
nyies residents. A més de l’obra
esmentada, es podrà veure Sobre
el fenomen de les feines de merda
(1-26 d’abril), de La Calórica,
que reflexionarà sobre els treballs
porqueria. Teenage Dream (4 fe-
brer-1 març), de Projecte Nisu,
tractarà de l’adolescència. Arsè-
nic farà Souvenir, amb temes
com l’amor, el turisme i el capi-
talisme. En el camp del teatre fa-
miliar, Infants Terribles estrena-
rà un muntatge del mateix nom.
La programació de les dues sales,
a www.tantarantana.com.
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«Camargate»
porta a escena la
conversa entre
Sánchez-Camacho
i Victoria Álvarez

Foto de grup amb actors i directors del curs del Tantarantana, amb Pep Garcia-Pascual (segon per la dreta)

LA COSTA


